
Valea Mare de sub Ineu, unul din cei 2 regi ai munþilor 
Rodnei ºi trecem prin ªanþ-ul lui Dimitrie Gusti ºi a 
„Teatrului Nescris”, cu vestigii romane pe teritoriul 
sãu. Ajungem în Rodna încãrcatã de istorie, loc de 
sacrificiu pentru localnici în urma invaziilor 
sângeroase ale Tãtarilor. Dar ºi noi, ocupanþii 
microbuzului avem motive temeinice sã încercãm 
trãiri aparte. În Rodna au vieþuit ºi ºi-au desfãºurat 
activitatea doi „grãniceri” de falã: savantul Florian 
Porcius ºi preotul memorandist Gherasim Domide, 
exemple ºi prilej de mândrie pentru rodneni. Din 
Rodna însã este ºi tatãl Alexandrei: Alexandru 
Bindiu. Ficiorul Alexandru a locuit împreunã cu 
pãrinþii într-o casã lângã garã, a fãcut o ºcoalã de 
tehnicieni veterinari, a vãzut Mãgura din Sus /aºa-i 
spun mãierenii/ ºi atras de tandreþea Maierului s-a 
însurat cu domniºoara Liliana Naroº, fiica ghidului 
nostru. Ne continuãm drumul ºi trecem prin Anieº. 
Nici aici nu scãpãm de emoþii pentru cã bunicile 
Alexandrei, ambele sunt anieºence.

Intrãm în Maieru, trecem pe lângã locul unde au 
fost vestigiile castelului grofului Zicky ºi ajungem în 
dreptul uliþei „lu' Cârceie”.

- Aici a locuit publicistul, scriitorul Emil Boºca 
Mãlin, i-am spus Alexandrei. Am ajuns în dreptul 
„ªcolii cu clopot”. Aici a învãþat Alexandra, aici am 
învãþat ºi eu ºi tot în ºcoala cu clopot, într-o salã de 
clasã, în nopþile de varã, a scris Rebreanu 
„Ciuleandra”. Am trecut prin dreptul podului 
Balasânii. Pe chipul Alexandrei am vãzut o tresãrire. 
Pe malul celãlalt al Someºului la 2 case mai jos de 

Fãtu, nu departe de dealul unde ne dãdeam noi copii 
cu sania, locuia Alexandra împreunã cu pãrinþii ºi 
bunica ei, bolnavã. Înainte de rampã i-am spus 
Alexandrei cã pe aici, pe dreapta a trãit o personalitate 
de seamã a Maierului, Iustin Ilieº. Doream sã infiltrez 
în sufletul elevei prin exemplele propriilor consãteni 

La sfârºitul lunii iunie în Maieru au avut loc 
douã evenimente culturale remarcabile: 
acordarea la sfârºitul ultimei clase a „Liceului 
Tehnologic Liviu Rebreanu” a notei 10 pentru 
eleva Alexandra Bindiu ºi lansarea cãrþii „ Autori 
mãiereni-antologie” scrisã de profesorii Icu 
Crãciun ºi Iacob Naroº. Despre lansarea cãrþii ºi 
valoarea ei am scris. Dar despre Alexandra 
Bindiu... Eu ca mãierean sunt mândru de eleva de 
14 ani cãreia i-a fost acordatã nota 10 la încheierea 
ciclului gimnazial în Maieru. Sunt dator sã 
menþionez cã este singura notã de 10 obþinutã 
de un elev la absolvirea unui gimnaziu din 
judeþul Bistriþa-Nãsãud.

Judeþul Bistriþa-Nãsãud este un judeþ mare, 
mult diversificat ca evoluþie istoricã, relief, 
tradiþii, resurse naturale ºi întins ca suprafaþã. 
Sunt mãierean ºi îmi este invadat sufletul de 
mândrie cã apar concitadini care încearcã sã 
meargã pe urmele înaintaºilor noºtri de vazã. Am 
în minte câteva idei prin care încerc sã aflãm cine 
este Alexandra ºi de ce rezultatele ei ºcolare sunt 
prilej de mândrie pentru mãiereni ºi cum a ajuns 
ea la ele.

Sã ne urcãm în microbuzul bunicului matern al 
Alexandrei, Viorel Naroº ºi sã începem sã 
traversãm judeþul în care domniºoara absolventã a 
fost unica cu 10. Vreau sã-i prezint Alexandrei un 
crâmpei din ambianþa în care a crescut ºi pentru 
care a meritat sã se strãduiascã. Meritã sã fim 
emoþionaþi; avem drum lung de fãcut. Plecãm din 

Numele cãrturarului Anton Coºbuc ne 
duce cu gândul la poetul George Coºbuc. Ca sã-l 
aºezãm pe Anton Coºbuc acolo unde îi este 
locul, trebuie sã prezentãm succint istoria 
familiei Coºbuc.

Aºadar, poetul George Coºbuc, fiul 
preotului Sebastian ºi al Mariei, nãscut în 
localitatea Hordou, la data de 20 septembrie 
1866, a avut, dupã unii cercetãtori ai biografiei 
poetului, 11 fraþi, dupã alþii, mai mulþi.
Unul dintre fraþii poetului, Leon Coºbuc, a fost 
preot în Leºu, judeþul Bistriþa-Nãsãud, în 
perioada 1872 – 1922. La acest frate poposea ºi 
George Coºbuc, în vremea în care viitorul poet 
era licean la Nãsãud.

Referitor la urmele rãmase de la George 
Coºbuc, din perioada când a  fost elev la Nãsãud 
ºi mergea la Leºu, precizãm cã poezia „Nu 
glumiþi, v-opriþi acum” a fost publicatã de Leon 
Scridon în Gazeta Bistriþii, VI, 12, 15 iunie 1926, 
dupã un manuscris descoperit la Leºu, iar poezia 
„Leºule, râu ca gioara” a fost reprodusã din 
memorie de colegi sau de rudenii ale poetului ºi 
publicatã postum în Muza someºanã. În Arhiva 
someºanã nr.6, pag. 80 (din memoria 
învãþãtorului Iuliu Bugnariu), poezia apare aºa: 
„Leºule, râu ca gioara/ Treci-mã la Mãrioara,/ 
Dar mã treci/ Sã nu mã-neci!/ Cã dacã mi-i 
îneca/ Mândra mea te-a blestema,/ Apa-n tine va 
seca/ ªi-or rãmâne pietrele/ ªi ºi-or plânge 
zilele.” (G. Coºbuc cls. IV-a licealã).

Mai precizãm cã, în „George Coºbuc, 
Opere alese, III”, Editura Minerva, Bucureºti, 
1977, pag. 520, se menþioneazã faptul cã în 
aceastã ediþie nu se publicã o serie de poezii, 
printre care ºi cele pe care le-am menþionat mai 
sus, deoarece „au fost considerate apocrife, 
reproduse din memorie de colegi sau de rudenii 
ale poetului ºi publicate postum în diferite 
periodice”.
Unul dintre fiii preotului Leon Coºbuc, numitul 
Vasile Coºbuc, a fost preot ºi el, în localitatea 
Leºu, în perioada 1919 - 1948. Preotul Vasile 
Coºbuc a avut 10 copii:

1. Victor era al doilea fiu. A fost preot  în 
Tiha Bârgãului.

2. Maria (Miþi), nãscutã în anul 1910 – 
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Alexandra; biochimia se implicã în multe domenii. 
Astãzi se vorbeºte mult despre biochimie celularã, 
biochimie molecularã, biochimie în geneticã. Acum 
urmeazã însã marea dilemã: sã se formeze oare 
mãiereanca noastrã ca un medic practician curant, 
eventual cu o specialitate bine definitã sau cu 
înzestrarea ei mentalã fertilã sã urce pe culmile 
cercetãrii ca doamna Aslan, ca doctoriþa Ionescu, 
neurochirurg, colaboratoarea lui Bagdazar ºi Arseni 
sau doamna Curie. Alexandra ºtie cã o viaþã dedicatã 
doar studiului ºi cercetãrii înseamnã un timp 
restrâns acordat familiei ºi vieþii personale. Rãmâne 
la latidudinea Alexandrei sã aleagã. Eu sunt sigur cã 
ea va reuºi la Medicinã dacã îºi menþine opþiunea.

I-am vorbit Alexandrei despre medici renumiþi, 
excelenþi practicieni care petrecându-ºi o bunã parte 
din timp în spital aveau rãgaz sã se bucure ºi de 
binefacerile familiei. I-am dat un exemplu cunoscut 
pe Valea Someºului. Era un „grãnicer” de-al nostru 
originar din Vãrarea /Nepos/ care a profesat mulþi 
ani în Nãsãud. Îl ºtia toatã lumea pe doctorul George 
Trifon; era renumit în tot þinutul Nãsãudului de Sus. 
A salvat multe vieþi în perioade în care aparatura 
medicalã de diagnostic lipsea; doctorul Trifon avea 
doar sufletul, mâinile, ºtiinþa ºi mãiestria. Astãzi, cel 
mai mare spital din Nãsãud îi poartã numele.

Un alt exemplu pe care i l-am dat Alexandrei a 
fost profesorul Iuliu Haþieganu de la Cluj. 
Profesorul era un diagnostician remarcabil, un 
cercetãtor desãvârºit ºi un pedagog înzestrat; era o 
celebritate medicalã. În jurul lui s-au format 
nenumãraþi doctori profesori universitari de 
excepþie. 

Acum scriu despre mãiereanca Alexandra 
Bindiu. Îmi face plãcere sã scriu pentru cã ea este 
viaþa însãºi în cea mai frumoasã ipostazã ºi pentru cã 
ea este viitorul Maierului clãdit pe evoluþii tinere ºi 
inteligente.

Sorin Login

dorinþa de ascensiune, dorinþa de perfecþionare. Nu 
doream ca înconjuratã de laudele actuale, Alexandra 
sã creadã cã pentru moment efortul ei s-a terminat. 
Am trecut de Sângeorz, am trecut prin comunele 
grãnicereºti ºi am ajuns la Nãsãud. Ce oameni de 
culturã, ce minunaþi patrioþi nu a adãpostit 
Nãsãudul! Parcã pluteau ºi acum în aer urmele lui 
Rebreanu, Coºbuc, ªotropa, Moisil. De la ei doream 
sã înveþe Alexandra Bindiu mândria civicã a 
ardeleanului. Liceele Nãsãudului trimiteau spre noi 
fiori de culturã ºi iubire de þarã.

Am luat-o spre Salva, Beclean ºi ne-am oprit la 
Reteag. Parcursesem în grabã drumul spre Cluj, o 
dimensiune minimã a judeþului nostru. Ne-am întors 
la Nãsãud ºi peste Dealul Târgului am ajuns la 
Bistriþa. Uimiþi de biserica Lutheranã ºi Sugãlete am 
urmat direcþia spre Tîrgu Mureº. Peisajul s-a 
schimbat. Munþii falnici ai Þinutului de sus al 
Nãsãudului au rãmas în urma noastrã; în schimb ne 
aºtepta Lechinþa ºi Vermeº cu dealuri domoale ºi 
vinuri bune. Ne apropiam de marginea judeþului 
nostru. Ne-am întors. Am ajuns acasã în Maierul 
natal dupã 8 ore de drum. Dar dacã urmam Valea 
Bârgaielor, Valea Sãlãuþei, Valea Ilvelor, când 
ajungeam acasã?

-Vezi Alexandra Bindiu ce mare este judeþul 
care te cinsteºte!, ce mare este teritoriul în care nota 
ta maximã este cunoscutã ºi acceptatã ca exemplu. 
Tocmai asta am vrut eu ca printr-o cãlãtorie 
imaginarã sã deschid Alexandrei orizontul adevãrat 
al realizãrii sale ºi sã fac pavãzã în jurul ei împotriva 
unor false laude. Prin acest periplu imaginar, alcãtuit 
în grabã ºi desigur cu omisiuni am vrut sã o ancorez 
pe Alexandra în realitatea dimensionalã, geograficã, 
istoricã, culturalã, tradiþionalã a judeþului în care ea 
a devenit cunoscutã prin mintea ei ascuþitã ºi prin 
strãdania ei. I-am atras atenþia Alexandrei cã a trecut 
cu succes doar printr-o etapã, cã a câºtigat doar o 
bãtãlie; atenþie la invidioºi, rãutãcioºi, prieteni falºi.

Alexandra Bindiu nu este o ficþiune, este o 
domniºoarã realã cu trãirile ºi sentimentele vârstei 
de 14 ani. Deosebite la Alexandra sunt inteligenþa, 
capacitatea de muncã, organizarea excelentã a 
acumulãrilor mentale ºi dorinþa de a reuºi. Am stat 
de vorbã cu câþiva diriguitori ai învãþãmântului în 
judeþul Bistriþa Nãsãud. Alexandra participase la 
Nãsãud ºi în Bistriþa la olimpiade sau alte 
manifestãri ºcolare însoþite de examene. Toþi 
profesorii de la judeþ care o cunoºteau pe mãiereanca 
Bindiu mi-au vorbit despre inteligenþa ºi capacitatea 
de sistematizare a rãspunsurilor. De fapt Alexandra, 
eleva inteligentã avea un cult pentru muncã. Ea de 
micã asistase la strãdania mamei sale de a o îngriji pe 

bunica ei bolnavã; pe tatãl ei îl vedea adeseori 
întorcându-se obosit de la muncã. Astfel copila, apoi 
domniºoara a trãit permanent în atmosfera muncii 
pentru familie. Alexandra fiind o copilã inteligentã a 
înþeles de micã necesitatea efortului. Aºa a obþinut 
tot timpul note mari; când nu obþinea nota pe care ºi-
o dorea în sinea ei era nemulþumitã. Pãrinþii ei i-au 
creat condiþii sã înveþe. Acum are un birou al ei de 
lucru, destinat lecþiilor ºi cititului pe care îl împarte 
cu fratele ei Alex.

Desigur în formarea Alexandrei ca intelectual, 
ca om în general, un rol deosebit l-au avut pãrinþii ºi 
profesorii; cu certitudine Alexandra, „materialul” de 
modelat a fost de bunã calitate. În acest sens, legat de 
educarea unui copil aº cita un vers din poetul Vasile 
Militaru: „Din acelaº lemn poþi face ºi cruce ºi 
mãciucã”.  La modelarea Alexandrei a contribuit 
mai ales mama ei, care era tot timpul acasã lângã 
fiica ei; dar ºi profesorii. Alexandra vorbeºte cu mult 
drag ºi respect despre profesorii ei din Maieru. Ne 
vorbeºte emoþionatã despre învãþãtoarea ei Pârlea 
Lucreþia ºi despre profesorii ei: Ursa Elena, Cotul 
Adela, Mureºan Cirilã. Un exemplu pentru 
Alexandra a fost ºi Iacob Naroº, profesor-scriitor, 
veriºor al bunicului elevei.

Cãrþile au jucat un rol important în evoluþia 
mentalului elevei Bindiu. Una din cãrþile de cãpãtâi 
cu un important conþinut psihologic ºi care i-a însoþit 
copilãria Alexandrei a fost „Cuore” de Edmondo de 
Amicis. În prezent citeºte Maxim Gorki. Are de 
gând sã citeascã Dostoievski, Dickens, Hugo.

Momentele de relaxare sunt necesare; nu poþi 
bombarda permanent creierul cu noþiuni abstracte, 
uneori rigide oferite de programele analitice ºcolare. 
Dumnezeu i-a dat Alexandrei ºi un suflet sensibil. 
Cu multã duioºie, Alexandra povesteºte despre 
livada pãrinþilor ei de pe Colnic ºi satisfacþia pe care 
i-o provoacã mersul ei acolo. De pe Colnic te 
bucurai de frumuseþile Maierului, erai impresionat 
de mãreþia Muncelului ºi de frumuseþea Vãii 
Caselor. Balasâna, vãzutã de sus avea o frumuseþe 
aparte. Câteodatã Alexandra îºi închipuia cã i-au 
crescut aripi ºi zboarã peste satul ei natal, cã trece 
peste Colnic, Pârcioaia, Caba, Vernirea, 
Drogomana, Faþa Satului; îi era drag Maieru ºi nu s-
ar fi despãrþit de el niciodatã.

Perspectivele elevei de excepþie Bindiu 
Alexandra........ Viitorul apropiat este conturat bine. 
S-a înscris la liceul „Andrei Mureºianu” din Bistriþa, 
la o clasã de biochimie. Alexandra crede cã 
biochimia îi oferã perspective mai largi de alegere 
pentru viitor. Dupã absolvirea liceului doreºte sã se 
înscrie la Facultatea de Medicinã. Are dreptate 
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cãsãtoritã cu Anton ªirlincan – ajuns director în 
Ministerul Agriculturii Bucureºti.

3. Leon, nãscut în 1911, decedat la 22 de ani 
(s-a împuºcat în stupinã), a fost întemeietorul unui 
nucleu cultural din Leºu.

4. Gabriela (Gabi), nãscutã în 1913 – 
cãsãtoritã cu Emil Anton – învãþãtor, inspector la 
Secþia de Învãþãmânt ºi Culturã a Raionului 
Nãsãud.

5. Virgil, nãscut în 1915, era vânzãtor la 
magazinul sãtesc. A trãit în Leºu. Pe fiul lui l-a 
chemat Anton.

6. Alexandra (Sanda), nãscutã în 1916 – a 
decedat la 22 de ani, în urma unei rãceli.

7. Teodora (Dora), nãscutã în anul 1921 – 
profesoarã în comuna Pãdureni, raionul Cracova, 
regiunea Timiºoara, cãsãtoritã cu Ion Tudoroiu – 
învãþãtor, apoi profesor.

8. Vivia, nãscutã la 16 martie 1924 – 
profesoarã de educaþia fizicã la un liceu din Oradea, 
cãsãtoritã cu Alexandru Torjoc – fotbalist (apoi 
profesor antrenor), despre care profesorul Radu 
Coºbuc spune cã era poreclit „Torino”, datoritã 
unui meci jucat în Italia, la Torino. 

9. Mircea, nãscut la 10 noiembrie 1926 – 
învãþãtor, a fost directorul ªcolii de 7 ani din Parva, 
raionul Nãsãud. Ulterior a absolvit Institutul 
Pedagogic  de 3 ani ºi a fost profesor de limba ºi 
literatura românã, dar ºi un bun director al ªcolii 
din localitatea Leºu. Este înmormântat în cimitirul 
bisericii Sfinþii Cosma ºi Damian Leºu. La 
îndemnul acestui director, mulþi fii ai satului 
absolvenþi de liceu ºi-au continuat studiile 
universitare la învãþãmântul fãrã frecvenþã ºi au 
ajuns dascãli. Mircea a avut un singur fiu, Vasile – 
Mircea, profesor de sport. 

10. ANTON COªBUC – este primul copil 
al preotului Vasile Coºbuc. Anton s-a nãscut (dupã 
informaþia primitã de la vãrul lui, profesorul Radu 
Coºbuc), la 20 decembrie 1904, în localitatea Leºu. 
El este cãrturarul al cãrui nume nu trebuie uitat de 
leºeni.

Dintr-o Autobiografie – manuscris pãstrat de Toma 

T. Artene din localitatea Leºu, jud. Bistriþa-Nãsãud, 
iar apoi de familia prof. Pop Florea ºi Domniþa, din 
aceeaºi localitate, dar ºi din alte publicaþii, mai 
aflãm cã Anton Coºbuc a fãcut ºcoala primarã în 
localitatea Leºu, iar liceul ºi maturitatea în oraºul 
Nãsãud. (Profesorul Radu Coºbuc, vãr primar cu 
Anton Coºbuc, spune cã, în clasa a VI-a de liceu, 
Anton Coºbuc a plecat cu o bursã de studiu la 
Roma, de unde s-a întors mai repede, cãci nu i-a 
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plãcut locul strãin). Dintre profesorii avuþi la liceu, 
îi amintim pe cei din marea pleiadã: Vasile 
Bichigean, Ioan Pãcurariu, Virgil ªotropa, 
Alexandru Ciplea, ªtefan Scridon, Nicolae Drãgan, 
Augustin Bena, Valeriu Seni, Victor Motogna, Emil 
Precup.
Studiile universitare le-a fãcut la Cluj ºi la 
Bucureºti. A fost licenþiat în litere ºi filozofie, 
specialitatea istorie ºi latinã. 
A fost profesor suplinitor de limba ºi literatura 
latinã la Liceul din Nãsãud (la catedra profesorului 
Vasile Bichigean), în anul ºcolar 1931-1932 ºi 
pedagog la internatul de bãieþi al Liceului „George 
Coºbuc” în anii ºcolari 1931-1932 ºi 1932-1933. 

Din 1933 a fost încadrat la Fundaþiile Culturale 
Bucureºti, lucrând la Direcþia Publicaþiilor ºi 
Bibliotecilor, mai întâi ca inspector ºi apoi 
subdirector, pânã în luna mai 1940, când a trecut la 
Ministerul Propagandei, ca ºef de serviciu, în 
funcþia de referent pentru probleme de culturã 
popularã ºi biblioteci. Apropiat fiind de sociologul 
Dimitrie Gusti, începând cu anul  1935, timp de trei 
veri consecutiv, Anton Coºbuc a însoþit echipele 
studenþeºti ale Fundatiei Regale, repartizate în 
localitãþile ªant ºi Leºu din judeþul Bistriþa – 
Nãsãud, sub directa îndrumare a savantului 
Dimitrie Gusti – ºcolit în þarã, apoi în Berlin (1904 - 
1909) ºi în Franþa.

Aºa cum apreciazã istoricul Teodor Tanco, 
în lucrarea sa „Virtus Romana Rediviva” (vol. III, 
pag. 283 - 288), Anton Coºbuc „ nu s-ar putea spune 
cã a practicat o anumitã profesie”, ci mai multe „dar 
toate aproape de carte, de rãspândirea ei în mase, de 
instituþiile culturale sãteºti, pentru ridicarea, cu 
adevãrat, a poporului pe plan cultural. Specialist în 
biblioteconomie, „a rãspândit ºi a recomandat 
cartea bunã”, întemeind biblioteci ºi îndrumând 
organizarea ºi rãspândirea lor. Învãþãtorul 
pensionar Ioan Blaga povestea într-o varã, la 
Sângeorz Bãi, cum l-a întâlnit pe Anton Coºbuc, 
prin 1934 sau 1935, cãlãtorind într-un vagon de 
marfã, aducând cãrþi din Bucureºti, de la Casa 
ªcoalelor, pentru bibliotecile din Leºu ºi din 
Nãsãud.
La 30 martie 1946, Anton Coºbuc a ieºit la pensie 
(probabil pensie de boalã, cãci era destul de tânãr). 
În anul 1947 s-a reîntors în Leºu, a fost încadrat ca 
prim-cenzor la Cooperativa de consum, pânã la 4 
februarie 1949, când a fost arestat ºi judecat la 7 ani 
închisoare corecþionalã pentru motive de ordin 
politic. Procesul s-a judecat la Tribunalul Militar 
Cluj, fãrã sã i se fi putut atribui vreo faptã precisã 
sau vreun delict oarecare.

Dupã ispãºirea pedepsei, o bunã parte de 

timp ºi-a petrecut-o prin clinici ºi spitale. A lucrat în 
mod onorific la Cãminul Cultural Leºu. În vara 
anului 1957, a iniþiat aniversarea a 50 de ani de 
activitate teatralã a localitãþii Leºu ºi 30 de ani de 
existenþã a Bibliotecii populare, printre ai cãror 
iniþiatori se numãra ºi el, punând la dispoziþia 
Cãminului Cultural Leºu materialul documentar 
necesar. În vara anului 1958, conducea lucrãrile 
pregãtitoare pentru aniversarea a 30 de ani de la 
înfiinþarea Cãminului Cultural Leºu, aniversare 
care urma sã aibã loc în vara anului 1959.

Pânã în anul 1958, Anton Coºbuc a 
colaborat la revista „Arhiva someºanã” cu subiecte 
istorice, iar la „Solia” – periodic al cãminelor 

culturale nãsãudene din Nãsãud, precum 
ºi la revista „Cãminul cultural”, cu 
subiecte privind activitatea cãminelor 
culturale ºi a bibliotecilor populare. 
Cãrturarul ºi-a propus sã elaboreze un 
Dicþionr ºi atlas onomastic al Þinutului 
Nãsãudean, în care sens a colaborat cu 
zeci de profesori ºi învãþãtori din satele 
nãsãudene. Acest gând n-a fost împlinit, 
dar fiºele se pãstreazã la fondul de 
documente lãsate de autor. Nu a fost 
înscris în organizaþii politice.

Pe Anton Coºbuc l-am cunoscut ºi 
eu. Aveam vârsta când îi puteam adresa 
doar salutul cuviincios care se pãstra la 
sat.

Dintr-o scrisoare adresatã de Anton 
Coºbuc lui Toma T. Artene am desprins 
frãmântãrile, preocupãrile, intenþiile, 
speranþele, îndemnurile ºi stãruinþele 
pentru ceea ce trebuia fãcut, dar ºi 
recunoºtinþa ºi mândria pentru ce au 

fãcut înaintaºii din localitatea lui de baºtinã. Am 
descoperit ºi legãtura aceea tainicã, de suflet, cu 
leºenii. Acestã nobilã scrisoare face dovada celor 
spuse mai sus:

Nãsãud, 31 august 1966

Dragul meu Toma (T. Artene n.n.),

Te rog ia contact, prin scris, desigur, cu 
Maria Lazãr, Maria Petri, Dãnilã Suci, Ionel 
Ciupa, Viorel Sãreþan ºi urgenteazã-i sã trimitã 
câte douã fotografii, format 6/9 cm, bust, în costum 
naþional.

De asemenea, adã-i aminte lui Aurel Pralea 
(Oh, Aurel, Aurel ...) Ion Oarcãs, George Urs, Ioilã 
Andron, Maria Trif ºi Maria Mici, *) (Caterina 
Stelic Gagea – tocmai pe ea era s-o uit) sã vinã 
neapãrat, în sãptãmâna asta, la Nãsãud, ca sã-ºi 
facã fotografiile la doamna Tatai – Secþia Foto, în 
clãdirea cea nouã, vis-à-vis de restaurant. Acelaþi 
lucru sã-i comunici ºi lui Petrea Gagea, Grigore 
Roman ºi Larion Marica. Dar grabnic, cã sfârnarii 
de la Secþia Foto vor sã-ºi încheie lucrarea, spre a-
ºi putea ridica banii. Am avut ºi astã dimineaþã o 
discuþie cu ei ºi am refuzat sã semnez de primirea 
materialelor, pânã nu va fi gata întrega lucrare. E 
destul de neplãcut ºi pentru mine sã intru mereu în 
conflict pentru iubiþii mei leºeni, care rezistã la 
toate îndemnurile mele, de parcã aº vrea sã-i scot la 
hulã ºi nu sã-i imortalizez spre cinstea lor ºi a 
urmaºilor. De ce o fi neamul acesta al nostru atât de 
tembel?

Ce n-am da acum, sã avem fotografiile 
celor care au jucat în „Ruga de la Chisãtãu”, în 
1907 ? Ce amintire plãcutã ºi pilduitoare!

Trimite-mi, te rog ºi distribuþia piesei „Surd 
ºi chior”. Poate izbutim sã realizãm un tablou mai 
mic, tot individual, ca sã rãmânã ºi pentru acest 
spectacol un document în Muzeul cãminului, dar ºi 

într-o dare de seamã privitoare la activitatea 
teatralã din Leºu.

Te rog stãruitor dã-þi toatã silinþa sã duci la 
bun capãt aceste sarcini. Dacã nu facem noi un 
efort, lucrurile rãmân baltã. Cine sã punã în luminã 
hãrnicia, talentul ºi priceperea generaþiei noastre? 
Uitã-te în jurul tãu ºi spune-mi câþi dintre cei tineri 
au la inimã ºi înþeleg vredniciile înaintaºilor? Cã se 
va gãsi cineva, cândva, într-un viitor îndepãrtat, sã 
rãscoleascã trecutul, sã-l reconstituie ºi sã dea 
fiecãruia ce i se cuvine, nu mã îndoiesc. Dar dacã 
nu va avea mãrturii scrise, fotografice, va bâjbãii, 
ca ºi noi, cei de astãzi, care încercãm sã reînviem un 
trecut, fãrã a avea la mânã toate mãrturiile 
necesare. Adã-þi aminte cã nici acum nu ºtim chiar 
exact distribuþia piesei din 1907 sau nu suntem 
absolut siguri de felul cum am reconstituit-o.

Nu cumva ai o fotografie de când erai mai 
tânãr, pentru tablou, sau mai exact pentru galeria 
bibliotecarilor? Ar fi mai nimeritã decât cea de 
astãzi. La fel trebuie gãsitã o fotografie a lui Vasile 
Bozbici ºi Petrea Gagea. Peste doi ani, se împlinesc 
40 de ani de la înfiinþarea bibliotecii ºi cu prilejul 
acela, fotografiile bibliotecarilor trebuie sã-ºi aibã 
locul de cinste ce li se cuvine, cu drept cuvânt.

Poate are ºi Calistru Bindean – 
preºedintele, tot o fotografie din vremuri când era 
mai tânãr ºi mai subþirel; pe un carnet de identitate, 
întreabã-l, te rog. ªi stãruieºte mereu. Sã nu 
aºteptãm pe iluani ori pe poienari sã se intereseze 
de noi. Ei au ale lor.

Se împlinesc 100 de ani de la cãderea, în 
bãtãlia de la Custozza, a locotenentului George 
Pop. Cât de târziu, trebuie comemorat, acum în 
septembrie. Poate sã organizãm ºi o micã expoziþie 
cu acest prilej, fotografii de ale lui, scrisori ºi cãrþi; 
alte piese documentare.

Se mai împlineºte un secol de la naºterea lui 
Coºbuc. Ar trebui sãrbãtorit ºi în Leºu. A stat pe 
acolo ca elev de liceu ºi ni se pãstreazã ceva 
amintiri despre el. Cam multe de fãcut! Nu? Dar 
trebuie împlinite!

Aºtept leºenii la fotografiat ºi câteva 
rânduri de la tine. Pânã atunci, te rog primeºte din 
partea mea multe salutãri. De asemeni, lui badea 
Ion, lelii Mãriuchii (socrii lui Toma T. Artene n.n.), 
Mariei (soþia lui Toma T. Artene n.n.).
s.s. Anton Coºbuc

Cã Anton Coºbuc a fost exemplu de iubire a 
satului natal, nu existã nicio îndoialã. De aceea, el 
rãmâne un nume pe care leºenii nu trebuie sã-l uite, 
ci sã-l facã cunoscut ºi altora.

Veronica Oºorheian
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De cum s-o zãrit de zâuã, gâneºti cã tãt satu s-
o trezât sã isprãjeascã câte treburi pi lângã casã. 
Savira lui Ion “Þãranu”, ºi-o þâne Damaschin 
“Ciprulea” di pe Tutuleasa, iera pe nãpãrie cu norâ-
sa, Florica lu Valentin “Zdrobãu”. Niºi sã ºi fost 
nãscute de-o mamã, atâta de bine sã puteau laolaltã. 
Cân o întrebat-o ºineva pe le Savira de sã înþãleje cu 
norâ-sa, o zâs cam aºa: “Mulþãmãsc lu Dumnezãu 
pintru nora asta, cã-i harnicã ºî bunã. Da sã-þ mai zâc 
ºeva: niºi io nu-s rã…!”

Pi la mnijlocul postãþî, le-o vinit pofta de 

grãit, º-o lãsat lucru o þârã mai moale.
S – Amu, de-a doilea, tare bine s-o dat napcii, 

ca-n ºenuºã. Da îs neverniºi, cum n-o mai fost de 
mare veºi. Am pus sama cã îs mâncaþ tare de boarzã.

F – Pi lângã iele, îi rod cormanii ºî 
cânepciºteriþâle. Poate n-om ave napci anu aiesta.

S – Cum a vre Dumnezãu. N-or ºi ca-n alþ ai, 
da vo doi tot or ºi, batãr de sãmânþã.

F – ªtii ºe mã gânesc? Cum pot o turã de omini 
sã aibã de tãte, fãrã sã ºie pcic de apã?

S – No, te mniri! Nu vez cum s-o înmulþât 
trântorii cu bolz ºî câte învârteli. Îmblã în ghiºeft, 

ºieluiesc pe ºine pot º-apoi râd ca Haplea.
F – Mare ºtab s-o ajiuns ºî Toder a lu 

“Sfârãilã”. Om mai hãnþarnic ca iel, nu cred sã mai 
ºie.

S – Io îl cunosc de mnic. Îmbla numa cu 
nãdrajii sfârticaþ ori prinº cu ºpoancã. S-o însurat cu 
Iftinia, batãr cã iera din neam cu dealã, altfeli nu-l 
dãde laptile piste coleºã.

F – Tuluaie, s-o vez cum îmblã Iftinia cu 
nãdraji lila-n dunji ºî cu pãru roº, ca o ºiuhã 
împãietã. I-o fost ruºâne cã-i bãlã, da mai tare s-o 
stimosât.

S – Aºa îs fomeile din zâua de az: pusã la rând, 
cu unjii feºtite, sã cântã cã le dor ºãlâle cân au o þârã 
de lucru. Bãrbaþîî lucrã la Cluj ºî iele stau la cafele 
ori ºtimbã ferhanguri!

F – ªe lume trãim! Îº îdreapã ºãlâle ºî sã 
huºteºte. Înºepe sã cânte: “De hai, hai, postatã 
latããã, / Tãt te-ngustã ºî te gatã…”

S – Ar ºi bine sã merem sã îmbucãm de douã 
ori, doarã nu ni hia sã gãtãm în tri ºeasuri.

F – Bine, mamã Savirã, dacã zîºi mnitale…
)O scos din traistã un cingeu ca helgea, pe care 

o pus slãninã, ºeapã, pãrãdaisã, jântiþã ºî sâlvoiþã de 
perjã)

F – Jântiþa asta îi ca stropºala. Mai þâi minte 
mnitale ºe jântuit ºî cijmeci am mâncat la mutarea 
din Pcioru Fântânii?

S – Mnie nu mni-o ticnit, cã am pus sama ºe 
sprãhuit era laptile din budeºcuþã. Baºiu îi mocicoº, 
gâneºti cã-i uns cu dohot. Pi deasupra îi ºî foaitã de 
omini nebãgaþ pe limpezaº.

F- Di la o vreme am vãzut ºî io cum urde cu 
nodile nespãlate.Savira sã tuplicã câtã norâ-saâ

S – Ai auzât de Gavrilã, de frati-so?
     F – Nu. O pãþât ºeva rãu?
S – De holtei l-am ºtiut horean. S-o þînut pânã 

nu demult ca un brad ori ca un cereu mereu. Amu-i 
anu, pi la sîmzâiene, o boalã hâdã i-o întrat în 
fleacuri. O înºeput sã punã pe iel, cã-i ºeva de spãret.

F – De-o stãmânã l-am vãzut îmblând din 
gard în gard, ca un tuluc bolând.

S – Aiesta-i baiul ºel mare. Be jinars verde ºî 
mintinaº îi ud la pcioare. Tãria îl burculuieºte de sã 
cotrâmbã de durere.

F – Vai bgi...N-apucã sã gate cã soacra îi ie 
vorba din gurã:

S – Bgietu de iel. Într-o dimineaþã l-o cãtat 
pin tãte cotruþâle ºî l-o gãsât durmind în grajdi cu 
mãrhãile. O mestecat jinarsu cu leacurile. O luat 
bumgi pintru maiu ºî pentru mãrs afarã.

F – Îi mulþãmãsc la Dumnezãu cã nu m-o 
luat un bãrbat beþâu!

S – Bine zâºi. Da bagã de samã cã îmblã ºî 
iel cu niºte despletiþi ºî le învaþã tãlanturile. De nu-l 
þâi din scurt, s-ar pute sã n-ai zâle bune. Florica sã 
uitã în gol o vreme, apoi sã rãdicã ºî zâºe cu glas 
molcom:

F – Hai, mamã, sã ne apucãm de lucru, c-o 
ieºît soarile di dupã mãgurã!...

 Bazga Toader-Dorel
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Mi-e dor de Maierul copilãriei mele, mi-e 
dor de prundul doamnei Aurelii, mi-e dor de 
prietenii de joacã –  de Augustin, de Costi a' lu' 
Pãiuº, de Vasilicã a' lu' Fansulã ºi de Onofrim. 

Mi-e dor de Mãguri ºi de Colnic.
Mi-e dor de Moara din Arini.

Mi-e dor de bunii mei, care mã aºteptau cu 
foc în sobã, dar mai ales cu focul sufletelor lor; 
mi-e dor de Burcuº cãþeluºul nostru ºi de Floriþa 
cu ugerele mari

Mi-e dor de omãtul pânã la genunchi, de 
sãniuþa cu care mã dãdeam pe deal, la Fãtu.

Pãi, ...dacã pleci nu poate decât sã-þi fie 
dor!

Pãi dacã treci de Caba, cum sã n-ai ochii'n 
lacrimi, iar dacã treci de Feldru cum sã nu plângi 
în hohotele despãrþirii de Maierul tãu drag, de 
Someºul drag în care te scãldai – dojenindu-l cã 
þine lângã el linia ºi ghezãºul care te duce'n strãini 
– de n-ar ajunge nici mãcar în Slava!

Mi-i dor de Valea Caselor, de podul de 

peste ºtrec, mi-i dor de rampa uliþei lu' Coiban, mi-i 
dor de uliþa lu' Broascã ºi de beserca falnicã, 
semeaþã, plinã de har.

Nu pot uita, sunt trist când mã gândesc la 
Anul Nou ºi la Crãciunul Maierului meu; cum nu 
mã pot lupta cu aducere-aminte a fetelor cu maiuri 
urcând pe Boboºa sã afle'n miez de noapte'a 
Bobotezii de unde va veni alesul.

În noaptea de Ajun a Sfântului Crãciun ne 
adunam – un grup de copilaºi – eram bãieþi, da' 
luam cu noi ºi 2-3 copile; colindam pe la fereºti – 
poate cântam fals dar mãierenii ne primeau cu 
bucurie.

Cu drag mi-aduc aminte de jocul de 
duminicã din parc; jucau fete frumoase cu ficiori 
arãtoºi, înalþi. Fetele aveau cãmeºi cu fluturaºi 
cusuþi pe ele, aveau ºi poale de se ridicau în timpul 
jocului deºi erau bine ticlãzuite de mama sau de 
buna lor, iubitoare; aveau ºi pânzãturi vârstate în 
culori; aveau ºi frâmgii peste talia subþire, de-þi 
luau ochii. Ficiorii aveau clopuri faine, aveau 
cãmeºi albe ca neaua, aveau curea latã ºi gulere 
cusute cu mãrgele. Jucau cu fetele de hurducau 
pãmântul, jucau de-a lungul jucau întruna învârtite, 
iar la gãtarea jocului îmbrãþiºau fata.

Mi-i dor, mã'ncearcã dorul ºi de Maieru de 
azi, mã arde dorul când în Viena, lângã biserica 
Sfântului ªtefan aud cu claritate graiul uliþelor 
mãierene ºi când în Castellon – în Spania – aud 
cântându-se la triºcã.

Eu ºtiu cã'ntotdeauna – ca ºi mie – acelora 

care-au gãsit viaþã mai bunã în Cluj, în Constanþa 
sau în Brãila li-i dor de Mãguri, de Muncel, de 
Valea Caselor ºi de Anieº.

Eu ºtiu cã domnului Avram – poetul – îi 
picurã în versuri lacrimi când scrie de casa 
bãtrânescã, când scrie de nepoþi, de Colnic sau de 
Valea Urzii; când scie de colindãtorii mãiereni, 
când scrie despre Moº Crãciun.

Când scriu acum – la fel ca domnului 
Avram – îmi zboarã gândul la Ineu ºi Balasâna, îmi 
zboarã gândul la Alexandra Bindiu – eleva noastã 
cu coroniþã.

Mi-e dor de ºezãtori, de Aurel orbul, de 
faorul Grigore – mi-e dor de tot ce are Maierul 
frumos în el.

 Dragi mãiereni – acum când scriu – aºtern 
în faþa voastrã un crâmpei de suflet, nu fac 
metafore, nu fac figuri de stil – scriu simplu, scriu 
drept cu sufletul pe masã ºi rãtãcesc – ºi pe Haj, ºi 
pe Someº, ºi urc ºi pe Faþa Satului – ca sã-mi uit 
dorul.

Sorin Login

 

 

În dulcele grai maierean

Mi-e dor de Maieru,
poemul dorului meu

Dialog mãierean



CUIBUL VISURILORPag. 5 Anul XIX, nr. 5 (116), OCTOMBRIE 2015

Nãscutã sub zodia 
celui care a dat glas 
n e m u r i r i i  n o a s t r e ,  
Virginia Grivase ºi-a 
petrecut cei mai frumoºi 
ani din viaþã la Nepos. 
Este fiica învãþãtorului 
Clement Grivase din 
Nepos, plecat la Nãsãud 
unde ocupã funcþia de 
director la ªcoala de 
Fetiþe. Dupã ce a absolvit 
ªcoala Pedagogicã din 

Blaj, nãsãudeanca plinã de farmec ºi entuziasm 
tineresc, ia primul contact cu munca de la catedrã la 
ªcoala confesionalã din Tiha Bârgãului, unde îºi 
face anul de practicã.

În 1908 se stabileºte la ºcoala primarã din 
Nepos, unde funcþioneazã pe postul de învãþãtoare 
pânã în anul 1919. Documentele din arhiva ºcolarã o 
atestã ca fiind o dãscãliþã harnicã ºi priceputã, cu 
reale valenþe profesionale. Aici are prilejul sã-l 
cunoascã pe Liviu Rebreanu, venit în primãvara 
anului 1909 sã lucreze ca ajutor de notar la Primãria 
din Nepos. Chiar el spune cã „a fost bine primit de 
toþi surtucarii comunei... care auziserã cã-i poet”.

Întâlnirea lor s-a petrecut la numai o 
sãptãmânã de la sosirea în sat, când Virginia trecuse 
pe la primãrie cu probleme de ºcoalã. Din momentul 
acela, între cei doi tineri se infiripase o frumoasã 
prietenie. Se simþeau legaþi ºi prin faptul cã aveau 
aceleaºi nãzuinþe artistice. Virginia Grivase era 
poetã. ,,Cum sã nu fi fost atras de ea tnãrul din 
Prislop, când ºtia mai mult decât el despre o 

literaturã pe care o râvnea''. Acasã la Nepos avea o 
bibliotecã cu multe cãrþi ºi reviste pentru care Liviu 
îºi fãcea adesea motive de vizitã. Prietenia lor n-a 
fost de lungã duratã, deºi Virginia îºi punea în ea 
speranþe de viitor.

În toamna aceluiaºi an, 1909, Liviu pleacã la 
Bucureºti lãsând în urma lui un suflet îndurerat care 
va deveni prototipul Virginiei Gherman din romanul 
,,Ion''. Cu siguranþã cã nici el n-a rãmas insensibil la 
aceastã despãrþire, dacã mai târziu gãseºte resursele 
necesare sã-ºi mai aducã aminte de idila din Nepos.

Virginia Gherman ºi-a continuat munca la 
clasã, pregãtindu-ºi cu seriozitate copiii. Într-un 
proces verbal aflat în arhivele ºcolii sunt menþionate 
aprecieri laudative la adresa tinerei dãscãliþe. Tot 
acum se afirmã pe plan literar printr-o creaþie 
poeticã valoroasã ºi cu ,,ecou în presa vremii ºi în 
sufletele cititorilor. Colaboreazã la reviste 
importante ale vremii ca: ,,Pedagogia Românã'' din 
Gherla, ,,Revista politicã ºi literarã'' din Blaj, 
,,Revista noastrã''din Bucureºti, ,,Drapelul'', 
,,Lumina'' ºi altele, în care semneazã alãturi de nume 
cunoscute în literatura românã.

Versurile sale poartã amprenta unei simþiri 
adânci, viguroase ºi robuste în care se împletesc 
frãmântãrile oamenilor de pe Valea Someºului cu 
propriile sale sentimente: ,,Rãmâi acolo vecinic 
neclintitã/ În lumea plãzmuirii mele sfinte,/Tu setea 
de viaþã mi-o adapã,/Iubirii mele stinse dãi cuvinte''. 
Este evident cã râvnea dupã o iubire care s-a stins 
prea devreme.

În timp cât a stat la Nepos, a citit ºi a apreciat 
poeziile rapsodului popular Gavrilã Istrate, aºa cum 
dealtfel se ºi întâmplã. În 1920 apare broºura ,,Dor ºi 

Rebreniana

jale”. Patimi ºi suferinþe, sub îngrijirea lui Emil 
Precup, directorul Liceului ,,Petru Maior'' din 
Gherla. Bucuria poetului este enormã când primeºte 
acasã placheta cu minunatele sale versuri.

upã plecarea ei din Nepos, Virginia Grivase 
se cãsãtoreºte cu ªtefan Boeriu ºi urmeazã un curs 
de limba românã, dar nu mai are niciodatã contact cu 
elevii la clasã. Viaþa i-a oferit pentru o vreme clipe 
de fericire ºi visare, având ocazia sã iasã în lume, 
îndeosebi în Italia, dar numai la 10 ani de la 
cãsãtorie, Virginia divorþeazã pentru care este 
puternic afectatã moral. Se stabileºte la una din 
surorile sale din Gherla, dar nu mai are puterea sã 
scrie, ori nu avem noi încã date despre preocupãrile 
ulterioare. Nu peste mult timp, surorile sale se vor 
întoarce la Nãsãud, iar Virginia trece printr-o stare 
de neliniºte care o va marca pânã în ultimele zile de 
viaþã. Starea materialã a fost atât de defavorabilã, 
dar a ,,suportat-o cu stoicism pânã când trece în 
lumea umbrelor, la 1 martie 1950''.

Mulþi dintre cei care au încercat sã-i 
înmãnuncheze opera într-un volum de versuri, 
pentru cã prezentau interes ºi erau de valoare, n-au 
avut posibilitatea, deoarece, nu se ºtie unde i s-au 
risipit manuscrisele. Ea meritã oricând sã intre în 
patrimoniul nostru literar. Dumitru Popiþan o 
introduce într-o antologie cu câteva poezii, dar 
opera sa în întregime rãmâne necunoscutã.

Virginia Grivase devine nemuritoare prin 
opera lui Liviu Rebreanu pe care l-a cunoscut pe 
vremea când îºi dedica cei mai frumoºi ani nobilei 
profesiuni de dãscãliþã.

Mircea Daroºi

-continuare în pagina 6-
Iacob Naroº

Învãþãtoarea Virginia Grivase - prototipul
Virginiei Gherman din romanul „ION''

 

Întotdeauna am apreciat la mãiereni modul în care ºtiu sã-
ºi respecte valorile comunitãþii, de la Liviu Rebreanu, cel cãruia i-
au dedicat muzeul „Cuibul Visurilor”, la numele care au rezonat 
pornind de la Maieru în diverse domenii, aºezate acum prin 
busturi spre eternitate pe Aleea Personalitãþilor. Am participat, de 
multe ori, la activitãþile organizate de prof. Sever Ursa, exemplu 
pentru noi toþi, pentru modestia sa, deºi este unul dintre cei mai 
apreciaþi dascãli ai judeþului. Apoi, citesc întotdeauna cu bucurie 
revista „Cuibul Visurilor”, care apare lunar, neîntrerupt, la 
Maieru, fiind singura publicaþie din mediul rural din judeþ, care a 
trecut de mult de numãrul 100.  Ca un prim rãspuns, dacã cineva 
m-ar întreba care sunt prietenii tãi din Maieru, aº rãspunde, 
nedespãrþindu-i, Icu Crãciun ºi Iacob Naroº. Doi oameni care duc 
mai departe spiritul mãierean de acolo de la ei de acasã, prezenþi la 
toate evenimentele importante din judeþ, ei înºiºi autori a mai 
multor cãrþi bine primite de critica de specialitate. Icu Crãciun ºi 
Iacob Naroº sunt printre puþinii pe care te poþi baza în orice 
moment, vorba lor fiind vorbã.

Lãudabilã este ºi mai recenta lor iniþiativã de a aºeza în 
paginile unei antologii pe toþi cei care au editat, de-a lunguri vremurilor, cãrþi ºi lucrãri de specialitate. 

Apãrutã la Editura ªcoala Ardeleanã, coordonatã de nãsãudeanã Vasile George Dâncu, 
Antologia „Autori mãiereni” antologheazã în cele peste 500 de pagini nu mai puþin de 59 de nume 
mãierene ºi anieºene din diverse domenii, unele dintre ele deja cu rezonanþã în þarã ºi strãinãtate. Dintre 
cei prezenþi, 19 sunt trecuþi în eternitate, iar 40 vorbesc prin activitatea lor mai departe de frumuseþea 
sufletului mãierenilor, cei aºezaþi la poalele Mãgurii. De la Liviu Rebreanu, Emil Boºca Mãlin, Virgil 
ªotropa, Lazãr Ureche, Augustin Partene, Iustin Ilieºiu, Vasile Fabian Bob, la Grigore Avram, Viluþ 
Cãrbune, Ancuþa Crãciun, Cleopatra Lorinþiu, Mircea Mureºianu, Florin Partene, Sandu Al. Raþiu, Sever 
Ursa, descoperim oameni dedicaþi valorilor, fie cã vorbim de lingvisticã, gazetãrie, sociologie, 
beletristicã, filozofie, matematicã, religie, istorie, horticulturã, geografie, chimie, fizicã, silviculturã, 
pedagogie, folclor etc. De acum, Maieru, cel cu multe personalitãþi, cu mulþi doctori tineri care au urmat 
cursurile universitãþilor din strãinãtate, are o carte de vizitã care va sta întotdeauna ca un reper pentru 
inteligenþa acestor oameni din satul de munte, antologia autorilor mãiereni.

Felicitãri celor doi coordonatori care ºi-au aºezat, încã o datã, vatra strãbunã în nemurire.
Menuþ Maximinian

Antologia mãierenilor
O altã adaptare poartã numele de Venus, 

ea a apãrut în „Universul literar”, XXX (1913), nr. 
19 (12 mai), p. 7, cu urmãtoarea precizare: În 
textul manuscris, ca ?i în cel maghiar al lui Szini 
Gyula, dupã care s-a fãcut prelucrarea, eroul se 
numea Ubald (respectiv Ubaldus), el venea din 
Pomerania de nord ?i reprezenta spiritul prusac în 
contact cu Roma eternã. (1) Cine e acest Szini? 
Szini Gyula e un scriitor uitat, autor a douãzeci de 
volume de prozã literarã, teatru etc. El e întâlnit în 
via?a literarã ungarã dinaintea Primului Rãzboi 
Mondial. S-a nãscut la 9 octombrie 1876, în 
Budapesta, într-o familie de învã?ãtori, apoi 
urmeazã studii de Drept în capitala Ungariei dupã 
care, din 1900, se dedicã gazetãriei ?i literaturii. 
Rãmâne totu?i îndoiala asupra participãrii directe 
a lui Liviu Rebreanu la elaborarea acestor 
povestiri semnate ?i publicate de acest Szini 
Gyula. Cea mai sigurã variantã e cea a adaptãrilor, 
a prelucrãrilor mai mult sau mai pu?in în 
profunzimea lor, lucru pe care îl vom semnala la 
momentul oportun. În 1908, în al doilea volum de 
povestiri apãrut la Budapesta, apar aceste 
povestiri în cauzã semnate de Szini Gyula ?i scrise 
în maghiarã. În povestirea de fa?ã, intitulatã 
Venus, Alexandru Ralea este numele dat de cãtre 
Rebreanu personajului preluat, el se aflã la Roma, 
unde de opt zile viziteazã Forul Roman ?i a ajuns 
de abia la templul lui Saturn. Scopul venirii lui 
aici este de a studia tot ce ?ine de acest for pentru 
ca apoi, reîntors în ?arã, la Foc?ani, sã ?inã lec?ii de 

ALTE PRELUCRÃRI ALE LUI 
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Rebreniana

Cartea



CUIBUL VISURILORAnul XIX, nr. 5 (116), OCTOMBRIE 2015Pag. 6

Rebreniana - urmare din pagina 5 -

filologie clasicã. Concediul dat de guvern s-a 
limitat la patru sãptãmâni ?i un ajutor de cinci sute 
de lei. Dar, dupã socotelile lui, ar mai avea nevoie 
de douã sãptãmâni, iar de bani, ce sã mai vorbim. 
Contemplând cele opt coloane ale templului lui 
Saturn, Ralea î?i aduce aminte de bogã?iile lui Iulius 
Caesar ?i Antonius din care au rãmas doar bolovani, 
în compara?ie cu el care n-are decât patruzeci de lire 
în buzunar, iar acasã, doar o hârtie de-o sutã, 
programatã sã-i ajungã trei sãptãmâni. În cele din 
urmã, eroul nostru î?i schimbã strategia, ca atare, în 
cele douãzeci ?i una de zile rãmase, va trebui sã 
vadã toatã Roma. A doua zi, o luã spre Capitoliu, 
într-un palat numit „Museo Capitolino”. Vãzându-
se în mijlocul cur?ii pline de statui ?i monumente 
antice, Al. Ralea se simte entuziasmat de mãre?ia 
momentului, a?ezându-se marcat, pe un sarcofag 
antic. De aici, o ia în vitezã sã vadã mai întâi, toatã 
colec?ia, când, deodatã, se opri la Venus Capitolino 
pe care o admirã fãrã nesa? pânã la ora închiderii, 
când este poftit afarã. Vrãjit parcã de statuie, el î?i 
continuã admira?ia amintindu-?i citate poetice 
despre Venus, de parcã i-ar fi amantã. Termenul 
stabilit de ?edere se sfâr?e?te, înainte de plecare, în 
garã, Ralea vede în vitrina unei librãrii o fotografie 
cu Venus. Cu ultimii bani, acesta o cumpãrã, 
rãbdând de foame ?i de sete timp de trei zile ?i trei 
nop?i pânã ajunge la Foc?ani, dar bucuros cã duce 
cu el chipul zei?ei adorate. Se pare cã obsesiile unor 
personaje de mai târziu din proza lui Rebreanu 
pentru o idee fixã, fie ei intelectuali mode?ti, l-au 
pasionat pe scriitor încã de pe acum.

Sentinela – e o altã prelucrare apãrutã în 
„Universul literar”, XXX, (1913), nr. 29 (21 iulie). 
(2). Dacã vom compara acest text cu versiunea 
originalã a lui Szini, vom observa tendin?a de 
transplantare a ac?iunii din mediul austro-ungar, în 
cel rusesc. Prin?esa Marianka devine Nadejda, de 
asemenea, fa?ã de textul din maghiarã, Rebreanu nu 
mai vorbe?te de castelul din Nezbudoki unde s-ar 
pãstra un portret al so?ului prin?esei ?i nici nu se mai 
aminte?te datarea ac?iunii (1825). În schimb, se 
accentueazã atmosfera de legendã ?i apar observa?ii 
realiste. Personajul cheie este prin?esa Nadejda care 
a fost datã de nevastã unui prin? pe când ea avea 
?aisprezece ani. Prin?ul era morocãnos ?i bãtrân, 
tatãl fetei, zarzavagiu o vânduse acestuia pentru 
douã sute de galbeni. Într-un castel sinistru, în care 
fata este obligatã sã-?i macine tinere?ea, singura ei 
legãturã cu lumea exterioarã este geamul prin care 
zãre?te curtea prin care se mi?cã santinela de 
serviciu. De remarcat o interesantã viziune a lui 
Rebreanu în descrierea împrejurimilor castelului: 
„Dincolo de cazãrmi, însã, se zãreau ca ni?te ape 
mari din basmuri, livezile ?i lanurile înflorite.” De 
la o vreme, prin?esa se obi?nuise cu santinelele ce se 
perindau zi de zi, ea ajunge sã-i cunoascã pe to?i, ba 
chiar sã-i îndrãgeascã. Într-o noapte, ea se 
îndrãgoste?te de unul dintre ei, dar nu poate sã-i 
vadã fa?a. Iatã cum ?i-l închipuie: „înalt ca un plop 
plãpând, iar fa?a palidã ca giulgiul.” La chemarea 
prin?esei, aceastã santinelã, aidoma unei fantome în 
imagina?ia ei, se opri miratã, ne?tiind de unde vine 
vocea. Din auzite, de la ofi?eri, santinela  ?tia despre 
Nadejda cã „avea pãrul castaniu, obrajii ca de lapte, 
dar cu trandafiri însângera?i în ei ?i buzele ca 
cirea?a coaptã.” Arta portretului la personajele 
feminine, la Rebreanu, de aici începe, interesant de 
subliniat cã „ochii prin?esei sunt mari, înflãcãra?i, 
cu luminile verzui”, ceea ce ne duce cu gândul la 
seria femeilor cu ochii verzi din scrierile lui 
Rebreanu. Santinela, chematã insistent de fatã, se 
urcã pe zidul castelului, dar în momentul când 

ajunge la geam ?i dã ochii cu prin?esa, el este 
împu?cat pentru pãrãsirea postului. Impresioneazã 
a?adar, descrierea acestui castel ce prefigureazã 
momente din romanul „Adam ?i Eva”, dar ?i 
portretul schi?at în linii mari al acestei prin?ese ce 
deschide calea femeilor fatale ?i totu?i, neajutorate 
?i lipsite de ?ansã din proza rebrenianã.

Sfâr?itul – este încã una dintre cele opt 
prelucrãri, toate în?irate de Rebreanu într-o 
însemnare în vederea alcãtuirii unui volum (3). 
Toate provin din volumul lui Szini, ele aratã astfel: 
1. Leonora ?i Anastasiu, 2. Santinela, 3. Familia 
tãcutã, 4. Strofe, 5. Cupeul galben, 6. Venus, 7. 
Mã?ti, 8. Ana Maria (cf. Liviu Rebreanu, Opere, 
vol. 3, p. 442). Aceastã adaptare a apãrut în 
„Universul literar”, XXX (1913), nr. 45 (13 
noiembrie), pp. 6-7. În Ms. Rom. 4056, f. 61-79, de 
la B. A. R. (Biblioteca Academiei Române) se 
pãstreazã în versiune autografã, transpunerea 
româneascã a întregului ciclu Biedermeier Kepek 
(Tablouri Biedermeier), din volumul lui S. Gyula. 
Biedermaier – e vorba de o înflorire a acestui stil în 
arta ?ãrilor de culturã germanã. Ceea ce poartã titlul 
de Sfâr?itul este partea de final a unei nuvele mai 
lungi în patru pãr?i, pe care Rebreanu o adapteazã, 
ba mai mult î?i programeazã câteva capitole în 
vederea alcãtuirii unui volum. Cele patru pãr?i 
pãstreazã titlul dat de Szini (cf. Lenki Balandok, pp. 
83-111): I. Eleonora (Leonora) – 16 iulie 1910, un 
portret fizic ?i moral al unei fete din lumea bunã 
care se rãzvrãte?te împotriva convenien?elor 
sociale, deoarece pãrin?ii voiau s-o mãrite onorabil 
împotriva voin?ei ei, ea viseazã dimpotrivã la 
iubirea unui cãpitan de haiduci.  II Anastasiu 
(Anastaz), un tânãr nobil, von Lierheim, fecior de 
bani gata ce are o existen?ã aventuroasã. III. 
Pastorale, eroul Anastasiu se întâlne?te cu 
Eleonora pe care o cunoscuse din copilãrie. IV. 

Finale – 17 iulie 1910, Gyula – cuprinde descrierea 

nun?ii. Iatã cum dezvoltã Rebreanu acest episod: 
Într-un cadru feeric: („Cerul pãrea acoperit cu un 
vãl foarte fin, luna privea cu triste?e femeiascã, 
lumina stelelor era spãlãcitã…”), Anastasiu se 
întâlne?te cu Eleonora, discu?iile dintre cei doi sunt 
destul de fragile, ei sunt întrerup?i de familie. Cei 
doi îndrãgosti?i fug în casã unde se întâlnesc cu un 
preot care-i sfãtuie?te pe ace?tia sã cearã 
consim?ãmântul pãrin?ilor. În confruntarea cu 
ace?tia, tinerii ies biruitori, ei primesc acordul de a 
se cãsãtori. Predominã însã, în conversa?ia acestora 
cu preotul, ideea de credin?ã ?i de respectare a 
formalitã?ilor sfinte ?i onorabile dinaintea 
cãsãtoriei la români. 

Ana Maria e o altã prelucrare dupã acela?i 
Szini, în timpul deten?iei de la Gyula, din data de 8-
21 iulie 1910, (vezi Liviu Rebreanu, Opere, vol. 3, 
pp. 371 ?i 443 precum ?i Ms. Rom. 4056, f. 84-86), 
cu specificarea - Prelucrare. Iatã ?i con?inutul pe 
scurt al acestei povestiri: Dupã o introducere în care 
ni se reamintesc vremi de demult când pove?tile 
aveau morala lor, vremi cãrora povestitorul le duce 
dorul, se intrã în temã. Ana Maria Rozenmond 
apare ca personaj central, ea este prezentatã la 
vârsta de doisprezece ani, într-un sat austriac. 
Deoarece fata joacã „leandler” cu patimã ?i foc, 
preotul îi cheamã pe pãrin?ii fetei la el ?i-i previne 
cã, fiind prea frumoasã ?i jucãu?ã,  fata pare a fi 
cuprinsã de focul diavolului. Ca atare, îi sfãtuie?te 
pe ace?tia sã-?i ducã fata la cãlugãrie pentru ca 
sufletul ei sã fie mântuit. Pãrin?ii fetei se hotãrãsc cu 
greu s-o trimitã pe Ana într-un institut de cãlugãri?e 
tocmai la Gratz. Cel care-o înso?e?te pe tânãrã e 
preotul satului care, pe drum, încearcã fãrã a reu?i, 

sã intre în vorbã cu Ana Maria. La un popas, când 
preotul coboarã la o cârciumã, Ana, în ciuda celor 
spuse sã nu se mi?te din loc ?i sã zicã Tatãl nostru, 
dispare. Preotul n-o gãse?te, el crede c-a luat-o 
diavolul ?i se-ntoarce acasã. Spre surprinderea 
tuturor, Ana ajunge balerinã la Bungtheaterul din 
Viena, pe când avea vreo cincisprezece ani. Dupã 
încurcãturi amoroase cu un arhiduce cu care fuge în 
Vene?ia, Ana este alungatã din Austria ?i prime?te 
200 de taleri sã meargã unde-o vedea cu ochii. Un 
director italian ce mergea cu trupa la Paris o cautã 
pe Ana ?i-i oferã un contract la Opera italianã. În 
culmea succesului, Ana Maria provoacã o dramã 
sentimentalã unui poet francez care se otrãve?te 
pentru cã versurile lui n-au fost primite ?i citite de 
balerinã. De aceastã ispravã auzi ?i preotul care-o 
pierduse, pentru el, e clar cã numai Diavolul e de 
vinã. Dupã un an, Ana Maria ajunge în spital grav 
bolnavã, frumuse?ea i se ofilise, pânã la urmã se 
vindecã. Când se vede în oglindã, ea nu se mai 
recunoa?te, î?i aduce doar aminte cã a avut un copil 
care a murit. Autorul considerã cã aici ar trebui sã se 
încheie povestirea, dar merge mai departe. Ana 
Maria î?i cautã cu disperare un medalion cu chipul 
Sfintei Maria primit de la preotul din satul natal, nu-
l gãse?te, în schimb dã peste scrisoarea trimisã de 
poetul îndrãgostit de ea ?i care se otrãvise. Spre 
surprinderea ei, aflã cã el s-a retras la ?arã, orb ?i 
pesimist. La întâlnire, poetul îi recunoa?te vocea 
fetei care, de data asta, rãmâne cu el pentru 
totdeauna. Din nou, Rebreanu are predilec?ie pentru 
femeia fatalã, care de data asta e pedepsitã de soartã 
?i încearcã sã-?i revinã prin iubire.

Familia misterioasã – a apãrut în 
Almanahul „Adevãrul”, pe anul 1914, p. 122-123. 
Varianta autografã din Ms. Rom. 4056, f. 88-89, de 
la Biblioteca Academiei Române, datatã din Gyula, 
18 iulie 1910, este intitulatã Familia tãcutã. 
Rebreanu renun?ã la orice localizare precisã din 
textul maghiar al lui Szini. Schimbarea de mediu 
este sugeratã doar prin înlocuirea francului cu 
galbenul ?i precizarea cã noul chiria? s-a mutat la 
Sfântul Dumitru. Sunt însã schimbãri de ordin 
stilistic, s-au înlãturat unele regionalisme ?i s-a avut 
în vedere modificarea titlului (4). Pe scurt, ac?iunea 
acestei povestiri aratã astfel: Autorul povestitor e 
vecin cu o familie tãcutã, perete în perete, pentru 
care are atât compãtimire cât ?i curiozitatea de a ?ti 
mai multe despre ea. Starea materialã a acestor 
oameni e mizerã, chiria ?i-o plãtesc cum apucã, 
credit la bãcan nu mai au, singura lor speran?ã e 
brutarul inimos care le asigurã pâine ?i dovleac. 
Ceea ce se aude slab prin pere?i e tusea bãrbatului 
bolnav de ofticã. Feti?a acestuia se bucurã nespus 
când prime?te un ban de argint. Misterul se 
accelereazã, feti?a dispare, la fel ?i mama ei. 
Povestitorul este intrigat ?i trimite prin po?tã o sumã 
de bani familiei în cauzã, cu titlu de împrumut. Dar 
suma i se returneazã deoarece adresantul a murit, 
rãmâne nedezlegatã taina acestei familii pentru 
totdeauna. Ecouri mai vechi din Dostoievski îl vor 
face pe Rebreanu sã se aplece cu aten?ie asupra unor 
asemenea teme din via?a de familie a oamenilor 
sãrmani ?i neajutora?i.

Repere bibliografice:
(1) Rebreanu, Liviu, Opere 3, Nuvele, 1968, 

Editura pentru Literaturã, p. 337-342 ?i 437.

(2) Ibidem (p. 350-354) ?i (440-441).

(3) Ibidem (p. 360-368) ?i (441-442).

(4) Ibidem (p. 365-368) ?i (442-443).

Iacob Naroº
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aproape interminabil al autoturismelor care, în cea 
mai mare parte, se îndreptau înspre „bella Italia”, 
pentru a petrece ultima sãptãmânã de vacan?ã ?colarã. 
De?i ruta de la Stuttgart la Brenzone nu trece de 550 de 
km, durata ei se întinde, de aceastã datã, la 9 ore ?i 
jumãtate (!); noroc cu peisajul montan deosebit, care 
îmi aduce aminte de seme?ia muntelui, de lini?tea ?i 
înãl?area spre cer care îi sânt caracteristice, a?a cum l-
am trãit ?i la Maieru. Astfel, trecând în Austria pe 
lângã Innsbruck, capitalia Tirolului, îmi aduc aminte 
cã, pe vremea ceau?escului, ora?ul –sta?iune de iarnã 
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În urmã cu trei ani începusem colaborarea 
mea cu revista CUIBUL VISURILOR printr-un 
omagiu adus ilustrului nostru înaintaº în ale dãscãliei, 
fostul nostru profesor, inimosul dascãl Sever Ursa, cu 
ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani. 

Rememoram anii de ºcoalã, condiþiile vitrege 
în care trãiam ºi în ciuda cãrora frecventam, totuºi, 
ºcoala creându-ne un drum în viaþã, pe cât de 
anevoios, pe atât de frumos, presãrat cu evenimente 
pe care nepoatei mele ºi, în general,  nepoþilor 
generaþiei mele nu le vine a crede când le povesteºti, 
dar le savureazã ca pe niºte poveºti dintr-o altã lume!

Multora dintre cei amintiþi, foºti colegi, foºti 
prieteni alãturi de care petreceam vacanþele pe 
Cormaia la lucru, au fost sensibilizaþi de aceste 
amintiri ºi mi-au mãrturisit acest lucru .

Ei, fiindcã printre cei atinºi la coarda sensibilã 
a fost ºi bunul ºi demult al meu prieten Mac Al Mac ( 
am “pãscut “ vacile împreunã  pe Valea Balasânii sau 
am fost colegi la Scoala din Anieº ), am sã rememorez 
un episod, din multe altele, trãit pe Cormaia, la “butin 
“, moment ce îl are în prim plan pe badea Alexandru 
(Boroiu), tatãl domnului procuror Macavei .

Dupã cum scriam atunci, mulþi dintre cei din 
generaþia noastrã, ai cãror pãrinþi munceau la pãdure, 
noi, copiii lor, crescând mai mãriºori, munceam pe 
lângã ei la ce puteam : inventariam lemnele doborâte 
de vânt din pãdure, mãsuram volumul lemnelor trase 
de cai sau încãrcate la remorci, crãpam butucii tãiaþi la 
un metru pentru a face metri steri – lemne de foc etc. 
Personal, împreunã cu fratele meu Lazãr, am început 
de prin clasa a ºaptea (în vacanþa de varã, bineînteles) 
ºi am lucrat pânã în vacanþa de dupã terminarea 
facultãþii ºi începutul activitãþii de dascãl, inclusiv .

Eram la Obârºia, nume dat locului datoritã 
faptului cã nu de departe de acolo  izvora pârâul 
Cormaia, într-o cabanã cu patruzeci de muncitori, 
care plecau dimineaþa în pãdure, coborau în jurul 
amiezei ca sã mãnânce ceva cald, gãtit, apoi urcau din 
nou ºi stãteau pânã “se vedea la mânã “ .

Noi, cei mai tineri rãmâneam mai aproape de 
cabanã, pe lângã drum sau pe lângã rampele de pe care 
se încãrcau remorcile , crãpam lemne, apoi clãdeam 

lodbele la un metru înãlþime pentru a putea fi 
mãsurate, cãci dupã câþi metri steri fãceam, atâta 
câºtigam .

Dimineaþa, muncitorii, cîte trei – patru la un 
ceaun, îºi puneau la fiert fasole, cartofi, carne de oaie, 
viþel, porc pentru a nu pierde prea mult timp cu 
mâncarea când coborau din pãdure. Ne lãsau nouã « 
studenþilor »(fiindcã aºa ne spuneau, chiar dacã nu toþi 
eram studenþi ) în grijã sã mai mergem sã punem pe 
foc, pentru ca atunci când coboarã din pãdure sã nu 
aibã decât de fãcut rântaºul .

Badea Alexandru (Boroiu – cum i se spunea ), 
pregãtea mâncarea împreunã cu alþi bãrbaþi de felul 
lui. El, Boroiu,  era un þãran hâtru, un bãrbat voinic, 
înalt, deºtept, mândru, fãlos. Mi s-a întipãrit în minte, 
copil fiind, nimerindu-mã într-o duminicã în sala 
Cãminului Cultural la o adunare popularã, o secvenþã 
în care un bãrbat voinic, cu o voce pãtrunzãtoare, 
îmbrãcat într-un frumos costum popular (tocmai 
ieºise de la bisericã ), alãturi de mai marii comunei ( 
primar, secretar etc.), care vorbea cu mult patos ºi 
responsabilitate despre problemele comunitãþii, dând 
soluþii nãscute dintr-o minte sãnãtoasã ºi o judecatã 
nealteratã, spunând vorbele “de-a dreptul “, fãrã a –i 
cruþa pe cei responsabili. Il cunoºteam pe acest OM, 
aveam locuri de fân apropiate, pe Valea Balasânii, ºi 
parcã eram mândru de acest lucru. Aveam, ulterior, sã 
aflu cã era … “deputat”, cãci bag sama pe atunci aºa li 
se spunea “consilierilor “ primarului .

Dar sã revenim la “zãmurile “ noastre. De 
fiecare datã, dupã ce ne aºezam la masã ºi începeam sã 
mâncãm, badea Alexandru, fie iertat, zicea cu emfazã 
“Mã, ce-i cu os, îi cu os …! “ Ce însemna asta ? In 
ceaunul în care fierbea fasolea, el punea întotdeauna 
un os cu carne, os de porc sau de viþel care, 
bineînþeles, dãdea un gust aparte supei  ºi el þinea 
întotdeauna sã facã cunoscut acest lucru din mândria 
care îl caracteriza .

Ce facem noi într-o zi ? Sã nu se mai laude 
Boroiu cu zama lui ! Imediat ce pleacã ei la pãdure, 
unul dintre noi ia osul din ceaunul lui ºi-l pune într-al 
nostru, sã fiarbã la noi, iar dupã ce fierbe bine, îl 
mutãm inapoi. Ei, acum sã te vedem noi, Boroiule, 

cum e zama ta ? (ziceam în sinea noastrã, cãci 
altminteri cum sã îndrãzneºti a tutui un om mai în 
vârstã !) .

Ne aºezãm la masã, noi mai la capãtul ei, mai 
aproape de uºã, fãcând pe serioºii ºi aºteptând 
cotidiana revelaþie, eterna zicere … Când colo : 

- Bã, ce dracu-i cu zama asta ? N-are niciun 
gust !

- Cum, ba' Alexandre, doar ai pus un os mare în 
ea !

Si n-am mai rezistat, am pufnit în râs, ne-am luat 
blidele în mânã ºi ne-am îndreptat înspre uºã. 

- Mã, voi aþi fiert osul în zama voastrã ! Vai, f… 
! Haideþi, mã ', cã nu vã fac nimic, da' îm' pun un blid 
de zamã de la voi !

Nu cã ne temeam de el, fiindcã era un om bun la 
suflet, dar parcã era, totuºi, cel mai “de temut “ dintre 
cei de acolo : impunea un anume respect ºi corecta 
orice obrãznicie sau încãlcare a respectului faþã de cei 
vârstnici .

Aceastã poveste a circulat apoi mult timp, a fost 
pusã în gura altor persoane sau “personaje”. Au trecut 
peste patruzeci de ani de atunci, eu am mai spus-o 
unora, tatãl meu, fie iertat ºi el, ºi fratele meu mi-au 
confirmat acest lucru de mai multe ori (îmi pare rãu cã 
am uitat ce mi-a spus tatãl meu despre cum badea 
Alexandru i-a pus copilului sãu acelaºi prenume 
precum numele de familie: Macavei Macavei !)

Deunãzi, nepoatei mele, mare iubitoare de 
“bancuri”, butade, întâmplãri haioase, povestiri 
adevãrate ) nemaiºtiind ce sã-i spun, am început sã-i 
povestesc mai multe “pilde” aflate de la tatãl meu ºi 
chiar întâmplãri ale copilãriei ºi adolescenþei mele. Si 
de unde pânã unde, ajung ºi la “Ce-i cu os, îi cu os …!

A gãsit cã are haz ,a râs copios ºi i-am promis cã o 
va citi din revistã !

Sã mã scuze bunul meu prieten, Mac  pentru cã 
am devoalat anumite pasaje ( ba cu patos ºi admiraþie, 
ba cu umor ) din viaþa unui OM drag inimii lui, fãrã a-l 
avertiza, sau a-i cere acordul. Sper sã-l emoþioneze, în 
nici un caz sã-l supere !

Prof. Virgil Ureche

- continuare în pagina 8-

 Se spune despre locuitorii din Germania, cel 
pu?in despre cei din Vest, cã sânt împãr?i?i în douã 
grupe, în ceea ce prive?te op?iunea lor pentru locul de 
petrecere al concediului: cei din Nord se orienteazã 
înspre Marea … Nordului (Nordsee) ?i ?ãrile 
scandinavice, cãrora, dupã 1990, li s-a adãugat ?i 
Marea Balticã (Ostsee), în vreme ce „sudi?tii” rãmân 
fideli Marii Mediterane ori celei Adriatice, iar dacã ne 
referim la ?ãri, Spania ocupa locul de frunte, 
secondatã de Italia. Fran?a ?i, în ultimele decenii, 
Croa?ia completeazã lista de preferin?e a turi?tilor 
germani din Sud.

Ani de-a rândul am plecat de la premiza cã Lago 
Maggiore, un punct turistic de mare atrac?ie, este – a?a 
cum îi spune ?i numele – lacul cel mai mare din Italia. 
Gre?it. În 2012, când am hotãrât cu familia sã 
petrecem o micã vacan?ã la Lago di Garda (în germ. 
Gardasee) aveam sã citesc într-un material informativ 
cã acesta din urma îl întrece în dimensiuni pe 
Maggiore. Un elve?ian ar putea imediat replica: „Pãi 
dacã vre?i lacuri, haide?i la noi, sânt o puzderie ?i sânt 
unul mai frumos decât celãlalt!” Ceea ce iarã?i e 
adevãrat.

Dar noi ne vom ocupa în rândurile de mai jos de 
Lago di Garda, numit - între secolele II i.e.n. ?i VII e. 
n. - ?i Bénacos, nume împrumutat, se pare, de la o 
zeitate. De origine glaciarã, precum mai toate lacurile 

din Mun?ii Alpi, el se învecineazã cu regiunile 
Trentino-Südtirol în Nord, cu Lombardei în Vest ?i cu 
regiunea Vene?ia în partea de Est. Astfel trei provincii 
î?i împart administra?ia lacului: Trentino, Verona ?i 
Brescia, bucurându-se totodatã de venituri importante 
de pe urma turismului. Ruta care ne va duce într-acolo 
va porni din Ostfildern, în Sud-Vestul Germaniei, 
înspre Austria, va trece pe lângã Innsbruck, cunoscut 
mai ales prin amplasarea lui aparte ?i marea atrac?ie 
pentru iubitorii sporturilor de iarnã, va urca înspre 
Pasul Brenner (ital. Brennero), dupã care va strãbate 
un peisaj recunoscut drept aparte, mai precis a?a-
numitul Tirol de Sud. Întâmplarea face ca tocmai în 
aceste zile, la grani?ele dintre Italia ?i Austria, se reia, 
pe o duratã limitatã de timp, activitatea de control al 
turi?tilor, stare provocatã de marele flux de refugia?i 
veni?i din zona Mediteranã ?i afla?i în drum spre 
Austria ori Germania. Dar nu la acest aspect social-
politic vrem noi sã ne referim. Localitatea unde ne 
vom petrece mica vacan?ã se nume?te Brenzone ?i se 
aflã pe partea de Est a „Lago di Garda”. Dupa ce am 
trecut pe lângã a?a-numitul Zugspitze, vârful cel mai 
înalt din Alpii Germaniei, în apropierea cunoscutei 
localitã?i Garmisch-Patenkirche, unde sportul de 
iarnã este la el acasã (vezi poza de mai jos, chiar dacã 
vârful nu l-am putut încadra datoritã condi?iilor de 
cea?ã) am avut de a?teptat ore lungi în convoiul 
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gãzduise olimpiade de iarnã, mai mult, am încã în 
minte anumite imagini de la edi?ia din 1976. Chiar 
numai vãzutã de pe autostradã, panorama pe care o 
oferã este splendidã, mai ales dacã se nimere?te o zi 
însoritã. 

Lãsãm Innsbruck-ul în urmã ?i ne îndreptãm spre 
pasul Brenner, care face grani?a între Austria ?i Italia. 
Altfel decât în zona de Sud a Elve?iei, dupã ce, venind 
din Nord, se trece prin tunelul San Bernardino ori prin 
Sankt Gotthard, unul mai lung decât celãlalt (14 ?i, 
respectiv, 17 km), odatã ajuns în partea de Miazãzi, te 
întâmpinã limba italianã, aici lucrurile stau invers: în 
Tirolul de Sud, localitã?ile sânt numite ?i în limba 
germanã, alãturi de cea oficialã, italiana. Mai mult, pe 
la benzinãrii, slujba?ii vorbesc ?i germana, precum 
aveam sã constatãm ?i la punctul nostru de destina?ie, 
Brenzone, unde recep?ionera stãpâne?te cu multã 
siguran?ã aceastã limbã. Nu trebuie sã ne mirãm prea 
tare, de vreme ce, dacã privim grani?ele austriece de 
odinioarã: ele cuprindeau ?i acest ?inut, trecut mai 
apoi în administra?ie italianã. De altfel, acest teritoriu 
a avut o apartenen?ã oscilând între Imperiul Austro-
Ungar ?i regatul Italiei. Cert este cã astãzi peste 60 % 
din popula?ie are ca limbã maternã germana.

Dar sã grãbim pa?ii spre Gardasee, mai ales cã, în 
sfâr?it, „Statu”-ul de pe autostradã parcã s-a mai 
dizolvat... De aici încolo vom fi mereu strãjui?i de 
Mun?ii Dolomi?i, un lan? din Alpii cei „cu frun?ile de 
ghea?ã”, unici prin înfã?i?area lor: vegeta?ia, de tip 
jos, dispare la un moment dat, muntele arãtându-?i 
mantaua de piatrã, uneori cu aspect de gresie ori chiar 
de marmorã, ?i asta pe multe zeci de km. Câteva zile 
mai târziu, pe când aveam sã ne aflãm în ora?ul 
Verona, voi constata cã zona pietonalã, „ticsitã” de 
reprezenta?iile mai-marilor designeri în ale 
îmbrãcãmintei, strada era nu asfaltatã ?i nici pietruitã 
a?a, la întâmplare, ci pavatã cu plãci masive de gresie, 
lucru care îi împrumutã un aer de elegan?ã aparte.

Ie?im de pe A 22 ?i ne apar în fa?ã indicatoarele 
care ne trimit înspre lacul di Garda, al carui farmec 
este dat pe de o parte prin ceea ce peisajul unui lac în 
mod obi?nuit oferã, pe de alta, prin ?armul deosebit 
conferit de strãjuirea lui, pe ambele pãr?i Est ?i Vest, 
de Dolomi?ii seme?i de ... piatrã:

Imaginile sânt într-adevãr demne de pus în ramã. 
Spre deosebire de mare, lacul, oricât de întins ar fi el, 
poate fi cuprins cu ochiul, în partea lui mai îngustã. 
Cãci lungimea acestuia este mult dincolo de aceste 
posibilitã?i, atingând peste 62 de km. Imaginea de mai 
sus (poza fãcutã de subsemnatul) reprezintã o 
perspectivã privitã din Brenzone, partea de Est a 
lacului, înspre Gargnano, în partea lui de Vest. 

Asemenea, ori asemãnãtoare priveli?ti sânt aici dese, 
începând cu Riva del Garda în Nord, continuând cu 
Nago-Tobole ?i Malcesine mergând pe partea de Est 
înspre Sud, în vreme ce pe partea opusã se eviden?iazã 
Limone sul Garda ori Gargano. Mergând mai departe 
în direc?ia Sud, mun?ii se împu?ineazã, „scad” în 
înãl?ime pânã ce, la Peschiera del Garda, ace?tia 
aproape cã dispar. 

În complexul hotelier unde sântem gãzdui?i, 
constatãm, cã ?i în 2012, când veneam pentru prima 
datã aici, prezen?a masivã a turi?tilor germani. Nu ne 
încurcã pe noi lucrul acesta, are avantajele lui de ordin 
practic, numai cã în mod „clasic”, locurile în care ne-
am petrecut vacan?ele pânã acuma sânt spa?ii ale 
limbii române, franceze ori italiene. Dar, vorba unui 
coleg de muncã, berlinez, mai ?ugubã?:  „O sã 
supravie?uie?ti tu ?i în astfel de condi?ii...”. 

Seara dam o fugã din BrenzonelaMalcesine, ora? 
care oferã mai multe, atât ochiului, cât ?i ofertelor 
caracteristice societã?ii de consum. Atrac?ia istoricã ?i 
turisticã numãrul unu este aici Castello Scaligero, din 
turnul cãruia se poate arunca o privire mai încãpãtoare 
a lacului ?i a localitã?ii. Însu?i Goethe fãcea, în timpul 
cãlãtoriilor lui prin Italia, în anul 1786, popas aici. 
Localitatea este denumitã, pe bunã dreptate, „o perlã a 
Lacului di Garda”, iar prezen?a turi?tilor este mai 
intensã decât în alte sta?iuni din zonã. Mai jos, o pozã 
cu castelul pomenit: 

ªi pentru cã am pomenit mai sus de Verona, mã 
întorc asupra ei remarcând aici prezenþa Arenei, 
amfiteatru construit în perioada romanã (sec. I e. n.), 
care pãstreazã patru arcade originale! Ca mãrime, 
arena ocupa locul al doilea din timpurile Imperiului 
Roman, dupã Colloseum-ul din Roma, faþã de care 
este însã mai veche cu o jumatate de secol. Pe timp de 
varã, amfiteatrul gãzduieºte mari spectacole de operã, 
oferind loc pentru 22.000 de spectatori. Dimensiunile 
„arenei” sânt aºadar absolut impunãtoare, iar Piazza 
Brà, ce constituie centrul oraºului, este dominatã de 
aceasta la modul cel mai elegant ºi impunãtor 
totodatã:

În drum spre casã, respectiv balconul Julietei, 
aflat nu departe de centru, într-o clãdire datând din 
sec. al XV-lea, îmi atrage aten?ia arhitectura de tip pe 
alocuri medieval, mai ales prin Castelvecchio ?i 
Piazza dei Signori, constrastând cu clãdirile care 
adãpostesc buticurile ?i magazinele de reprezentan?ã 
ale marilor creatori de modã (gucci, bunãoarã) 
prezen?i pe zona pietonalã, unde aglomera?ia este mai 
ceva decât la Maieru, pe vremuri, duminica dupã ce se 
ie?ea din bisericã, când strada era atât de plinã, încât 
autovehiculele aflate în trecere erau nevoite sã se 

mi?te cu vitezã de melc.... Aud, se-n?elege, ?i 
române?te, fãrã a-mi da seama dacã trecãtorii cu 
pricina sânt veni?i ca turi?ti din România ori, 
dimpotrivã, sânt stabili?i în Italia. De la Brenzone pâna 
aici sânt 60 de km, adicã exact distan?a de la Maieru la 
Bistri?a, ?i, greu de crezut, timpul necesar ajungerii cu 
ma?ina, a fost de doua ore, precum în urma cu un sfert 
de secol, cu autobuzul, între locuitorii dintre mãguri 
pâna la capitala de jude?. Dar asta numai din cauza 
traficului foarte încãrcat, a?a cum îl ?tiam în 2012 când 
veneam pentru prima datã în capitala provinciei care îi 
poartã numele. Fiind însã o zonã cu turism intens, 
participan?ii la trafic sânt, în cea mai mare parte, în 
vacan?ã, ceea ce le oferã o anumitã deta?are fa?a de 
aceastã situa?ie, în alte condi?ii, enervante de-a 
binelea. Între Brenzone ?i Malcesine am avut ocazia sã 
vizitez muzeul lacului, care prezintã, pe doua etaje, 
ustensile folosite în domeniul pescuitului de-a lungul 
secolelor. Frumos ?i bine între?inut –o micã bijuterie. 
Iatã clãdirea cochetã despre care vorbim:

Vacan?a noastrã se apropie încet de sfâr?it, cu tot 
regretul nostru de a pãrãsi aceastã „micã mare”, care, 
de?i ne aflãm în prima decadã a lui septembrie, am fost 
rasplãti?i cu zile calde, de varã târzie. De altfel, este 
cunoscut faptul cã Lago di Garda, de?i aflat în 
imediata apropiere a Dolomi?ilor – se aflã chiar sub 
ace?tia – are o climã foarte blândã, de tip 
mediteranean, astfel cã mãslinii nenumãra?i trec de 
fiecare datã cu bine peste iarnã.

În ziua plecãrii, diminea?a, dupã micul dejun, 
mergem sã ne luãm rãmas bun de la lac ?i ne promitem 
cã o sã revenim. Deocamdatã, strada care ne duce spre 
sora mai mare, autostrada A 22, merge de-a lungul 
lacului, cãruia încercãm sã-i mai furãm câteva imagini. 
În urma noastrã, o umbrã de nostalgie mije?te deja...

 

 

 

 

Damaschin Pop-Buia
Ostfildern, la 20 sept. 2015
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