Doina Rad

Ilie Rad

NANDRA
Un sat care aluneca-n uitare
File din monografia şi din „romanul” satului

Doina Rad

Ilie Rad

NANDRA
Un sat care aluneca-n uitare
File din monografia şi din „romanul” satului

La 710 ani de la prima atestare documentară

Casa Cărţii de Ştiinţă
Cluj-Napoca, 2021

© Doina Rad, Ilie Rad, 2021.
Coperta: Könczey Elemér
Redactor: dr. Marius Mureșan
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
RAD, DOINA
Nandra: un sat care aluneca-n uitare: file din monografia şi din „romanul”
satului / Doina Rad, Ilie Rad. – Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă, 2021
Conţine bibliografie. – Index
ISBN 978-606-17-1860-3
I. Rad, Ilie
908
Casa Cărţii de Ştiinţă
400129 Cluj-Napoca; B-dul Eroilor, nr. 6-8
Tel.: 0264-431920
www.casacartii.ro; e-mail: editura@casacartii.ro

SUMAR

Acad. Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române, Cuvânt către
cititor................................................................................................................. 11
Cum s-a născut o idee .................................................................................... 17
A. I. File din istoria satului Nandra ...................................................... 31
Numele satului şi aşezarea sa geografică ........................................... 31
Urme arheologice în satul Nandra ..................................................... 35
Un document publicat în premieră naţională: prima atestare
documentară a moşiei Nandra (Nandorlaka) ................................... 39
Cinci secole de istorie într-un sat ....................................................... 47
Satul Nandra – prezent pe hărțile iosefină, franciscană și iosefinofranciscană ............................................................................................. 54
II. Secole de credință creștină ................................................................ 61
A existat, „pe locul Landor”, din hotarul satului Nandra, o
mănăstire?.............................................................................................. 61
Evoluţia numărului de enoriaşi şi a bunurilor bisericii din Parohia
Nandra, pe baza conscripţiilor religioase (1733-1900) ................... 64
Evoluţia populaţiei satului Nandra (1850-1992),

pe baza

recensămintelor civile .........................................................................................82
Biserica de lemn din Nandra ............................................................... 91
5

Doina Rad, Ilie Rad

Viaţa Bisericii din Nandra, între 1955-1965...................................... 96
Casa parohială din Nandra ................................................................ 102
Clopotniţa Bisericii ............................................................................. 110
Cimitirul satului .................................................................................. 114
Averea bisericii din Nandra............................................................... 122
Odiseea transferării unor obiecte de cult din patrimoniul
naţional, aflate în posesia Bisericii din Nandra (18 cărţi de cult,
din secolul XIX, 8 icoane pe sticlă, pictate la Nicula etc.), în
diverse locuri din judeţul Mureş. Interviu cu Părintele Laurențiu
Pompei ................................................................................................. 129
Preoţii care au slujit în Nandra (1733-2021), cu date biografice
ale unora .............................................................................................. 139
III. Aspecte ale învățământului sătesc ................................................ 145
Şcoala sătească din Nandra................................................................ 145
Din însemnările unui inspector şcolar: Onisie Ţiboc (Vodas) ..... 157
IV. Năndrenii în momente de cumpănă ale istoriei........................... 171
Năndrenii şi răcoala lui Horea, Cloşca şi Crişan ............................ 171
Tributul de sânge al năndrenilor, în Revoluţia de la 1848-1849 ....... 176
Participarea năndrenilor la Primul Război Mondial...................... 193
Jertfele năndrenilor în Al Doilea Război Mondial.......................... 202
Moartea eroului Vasile Iacob, la Cotul Donului. Mărturii ale fiicei
sale ........................................................................................................ 210
Veteranul Gheorghe Mâtcă, decorat de cinci ori, pentru faptele
sale eroice de pe frontul celui de-Al Doilea Război Mondial ....... 216
6

Sumar

Cum a contribuit năndreanul Șofron Trif, în iunie 1930, ca
mecanic de avion, la aducerea în ţară, respectiv la Bucureşti, a
Prinţului Carol, viitorul Rege Carol al II-lea ................................... 219
Schimbări administrative în Nandra................................................ 241
Chiaburii din Nandra – în vizorul Securităţii ................................. 244
Întovărăşirea „1 Mai” din Nandra .................................................... 257
GAC/CAP „Înfrăţirea” din comuna Bichiş şi satul Nandra ......... 262
Nandra şi Revoluţia din 1989 ............................................................ 266
V. Să salvăm de la uitare! ..................................................................... 269
Aspecte ale graiului din satul Nandra .............................................. 269
Datini, obiceiuri şi tradiţii la sărbătorile de peste an ..................... 300
B. VI. File din „romanul” satului Nandra .......................................... 331
Doi călători străini, din sec. al XVIII-lea, despre satul Nandra .... 331
Ştefan J. Fay, O călătorie la Nandra, după 40 de ani ...................... 334
Richard Müller-Schmitt, editor german: Peregrin prin Nandra .. 342
„Aş putea scrie zece volume de poveşti despre satul Nandra!”
Interviu cu o năndreancă, Maria Iacob (căs. Coțiu) ...................... 353
Doina Rad, Amintiri din zariște de sat ............................................. 377
Ilie Rad, „O bucată de humă însufleţită” din Nandra..................... 386
VII. „De neamul Poruţeştilor” din Nandra ........................................ 411
Destinul unei familii........................................................................... 411
Un năndrean „americanizat”, devenit celebru: Nicolae Brudan
Poruţiu (Perry) .................................................................................... 417
7

Doina Rad, Ilie Rad

„Mi-ar plăcea nespus să vin în România și să vizitez țara strămoșilor
mei!” Interviu cu David L. Johnson, nepot al lui Perry ........................ 427
„Mama, Elena Victoria, și-a numit noua fiică Nandra, după satul
natal a lui Budo.” Interviu cu John P. Johnson, alt nepot al lui
Perry ..................................................................................................... 441
Elena Victoria Perry-Johnson, Crâmpeie din povestea vieţii mele .... 447
O dramă de familie (Cum a fost împuşcat Petru Poruţiu, în
propria casă, în septembrie 1944) ..................................................... 493
Memoria ca justiţie (Drama adolescentului „Cuza”, care a stat
ascuns în Nandra, într-o groapă din casa părintească, timp de
cinci ani – 1949-1953.) ...................................................................... 499
„Pe fratele meu, Alexandru, şi pe servitor, soldaţii ruşi i-au scos
în faţa casei, să-i împuşte.” Interviu cu Doamna Elvira Poruţiu .. 527
C. VIII. Diverse .................................................................................... 535
Ștefan J. Fay și Ștefan Grigore de Faÿ, Povestea pianului Erard,
vechi de 140 de ani (la care George Enescu a cântat mai bine de un
deceniu!), păstrat la Căminul Cultural din Bichiş, aproape cinci
decenii ................................................................................................... 535
Patru scriitori născuţi sau trăitori în satele comunei Bichiş.......... 563
Ştefan J. Fay (1919-2009), Bichiș.......................................... 563
Horváth István (1909-1977), Ozd ........................................ 570
Septimiu Bucur (1915-1964), Gâmbuţ ................................ 576
Ilie Radu-Nandra (n. 1955), Nandra ................................... 581

8

Sumar

Valori distruse, ratate, furate sau pierdute, legate de istoria satului
Nandra ................................................................................................. 588
Ce-i scria o mamă din Nandra, în anul 2000, fiului ei plecat în
America ................................................................................................ 598
Scrisori pentru romanul Neamul Trifeştilor .................................... 603
Satul Nandra în arhiva CNSAS ......................................................... 607
Șase generații de năndreni: părinţii, bunicii, nepoţii şi strănepoţii
lor .......................................................................................................... 612
Acad. Ioan-Aurel Pop, President of the Romanian Academy, Preface .. 629
The great monograph of a small village ..................................................... 635
Prezentarea autorilor .................................................................................... 643
Doina Rad .................................................................................................. 643
Ilie Rad ....................................................................................................... 645
Bibliografie..................................................................................................... 647
Indice de nume.............................................................................................. 653
Indice de localități . ........................................................................................ 675
Addenda: documente oficiale ...................................................................... 681
Anexe .............................................................................................................. 689

9

Cuvânt către cititor

Domnul Acad. Ioan-Aurel Pop, Preşedintele Academiei Române

Când se lansează o monografie a unui sat, o istorie a unei comune,
a unei frânturi de țară, îmi vin în minte mereu lucruri din vechime, greu
de definit în cuvinte, gânduri inefabile, care scapă logicii și se învecinează
cu credința, cu spiritualitatea și înveșnicirea, cu eternul uman. Mai
concret, între altele, îmi răsar în memorie două versuri ale lui George
Coșbuc: Picurii cu strop de strop/ Fac al mărilor potop. Sunt versuri azi
uitate, ca și autorul lor cu destin tragic, trecut prea repede – de o critică
grăbită, superficială și „postmodernă” – între autorii români minori.
Versurile însă, scrise pentru toți, inclusiv pentru lumea noastră de la țară
de odinioară, poartă în ele un dram de înțelepciune cuminte și modestă.
Conform mesajului lor, toate monografiile, cronicile, letopisețele de sate
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de până acum ar trebui să dea, însumate, istoria întregului, a țării. Ceea ce
nu e tocmai așa, și nici n-ar putea să fie. Dar este totuși ceva care tulbură
în cele mai bune dintre aceste referiri, este ceva deosebit, in nuce, așa cum
în metonimie sau în sinecdocă, întregul se întrevede prin parte.
În sate, sunt frânturi de viață trecută și prezentă, numai că viața este
una și aceeași, indiferent când a fost trăită. Viața aparține mai mult
trecutului, fiindcă prezentul durează preț de o clipă (se transformă imediat
în trecut), iar viitorul rămâne necunoscut, incert. Prin urmare – cum
spunea înțelept Marguerite Yourcenar – dragostea pentru trecut înseamnă
în fapt dragoste de viață. Iar trecutul, evocat în cronicile satelor noastre, cu
bun meșteșug, de mari personalități sau de preoți, învățători și profesori
de țară, vorbește de la sine și ajunge la sufletul cititorului. Se pornește, de
obicei, în aceste reconstituiri, de la rădăcinile îndepărtate și nesigure, se
trece prin epoca romană, prin zbuciumatul Ev Mediu, pentru a se detalia
epocile mai apropiate de noi, față de care și sursele sunt mai generoase. În
cronicile mai tuturor așezărilor noastre vorbește de fapt satul de odinioară,
vorbesc oamenii lui, deopotrivă nobili și supuși, laici și clerici, români și
alții, vorbesc locașurile de cult, eroii sacrificați pentru cauze mai bune sau
mai rele. Prin întâmplările de demult, în satele de azi se răsfrânge
prezentul, înnoit sau prăfuit, bun sau dezolant, cu speranțe pentru viitor
ori mai sumbru, ca viața.
Satul ne-a croit nouă, românilor, destinul până de curând, în
secolul al XX-lea. Societatea noastră s-a format în sate, printre țărani, din
care s-au desprins și elitele, formate odinioară din cnezi/ juzi și voievozi/
duci, ajunși apoi, unii dintre ei, boieri și nobili. Când s-au născut
voievodatele noastre medievale, s-a trecut „de la sat la stat”, prin reunirea
tuturor așezărilor noastre rurale sub sceptrul unui conducător prestigios și
respectat, cu putere venită spre el „din mila lui Dumnezeu”. Multe secole
la rând, am avut – cum zicea Nicolae Iorga – doar „sat fără stat” și astfel
ne-am putut păstra ființa. Satul era un stat nenumit, un sat în miniatură,
cu „oameni buni și bătrâni” în frunte, cu primari aleși și chemați juzi ori
cnezi, cu „pornirea plugurilor” și cu „strânsul poamei”, cu oameni de pază
12
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și ordine, cu biserica de pe culme. Chiar și orașele și târgurile noastre
medievale și moderne erau, până la un punct, un fel de sate mai mari,
deschise, cu terenuri cultivate în interiorul lor și în jur, cu animale crescute
prin gospodării, cu lume modestă. Orașele înconjurate cu ziduri masive,
gospodăriile închise cu porți imense și opace, bisericile fortificate nu intră
în tradiția noastră, nu încap în mințile noastre. Burgurile, cu zidurile lor
inspiratoare de frică, au fost aduse la noi de „oaspeții” germanici, veniți
dintr-o lume rece, agitată și pragmatică. La noi, apărarea de inamic se făcea
altminteri, nu prin izolare între ziduri. Se făcea prin înțelegere ori prin
adăpostire în locuri ferite, până trecea urgia. De aceea, de altminteri,
„codru-i frate cu românul”.
Mai toți intelectualii noștri din epoca modernă au sorginte rurală.
Unele țări din jur au dezvoltat de-a lungul vremii naționalisme nobiliare
orgolioase și exclusiviste și au format națiuni elitiste, în care poporul de
rând a pătruns greu și târziu; la noi, la români, naționalismul a fost
teoretizat și susținut mai ales de intelectualii de extracție rurală, pentru
care satul era ca icoanele sfinte. Până spre anii 1900, și economia noastră
se derula prioritar pe tărâm agricol. Românii erau în cea mai mare parte
cultivatori și păstori, practicanți de meșteșuguri sătești, slujitori ai gliei.
Marii noștri creatori de valori spirituale – chiar și ci cu școli înalte, făcute
prin țări străine – erau în sufletele lor țărani sau de origine rurală, născuți
la țară, printre coline vălurite, pe câmpii „arse și văruite, ca la porțile
Romei” (Nicolae Bălcescu), în „codri de aramă” (Mihai Eminescu). Cu alte
cuvinte, ei trăiau „pe-un picior de plai,/ pe-o gură de rai” (Miorița). Chiar
și în secolul al XX-lea, anumite curente culturale la noi se chemau
poporanism și sămănătorism. Liviu Rebreanu și Lucian Blaga aduceau, sub
cupola Academiei Române, „laudă țăranului român” sau făceau „elogiul
satului românesc”. Blaga, născut în locul ce purta în nume „sunetele
lacrimei”, era convins că „veșnicia s-a născut la sat”.
Până de curând, se părea că lumea satului a apus, strivită de orașele
mari, de industrie, de confortul urban, de globalizare etc. Azi, lucrurile nu
mai sunt așa de clare, în evoluția lor prea grăbită. Aglomerația, transportul
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în comun sugrumat, automobilele blocate în trafic, poluarea, nervii, agitația,
depresiile, disconfortul, drogurile, „progresismul” etc. au ajuns sinonime cu
orașul, adică au ajuns să exprime puterea unui monstru care ne strivește pe
toți. Nu este de mirare că atâția oameni copleșiți, îmbolnăviți, dezamăgiți și
chiar scârbiți de orașe – mai ales străini – vin la noi și redescoperă farmecul
satelor, dulceața culmilor, succesiunea deal-vale sau oscilația dintre tărâmul
teluric și tărâmul cosmic (care i-a inspirat lui Blaga viziunea „spațiului
mioritic”). Ei învață sau re-învață cum să miroase florile și iarba, cum să
crească animale domestice, cum să cultive legume sau să cosească fân, să facă
stoguri, să cânte doine și să joace în ritm popular.
Nevoia lumii contemporane de sat este sinonimă cu nevoia de
rădăcini, de locul nașterii noastre ori a strămoșilor, „de prichiciul vetrei cel
humuit” (Ion Creangă), „de codri verzi de brad și câmpuri de mătase”
(Octavian Goga), de „drumețul sărman, muncitor cu sapa” (George
Topârceanu), de via, care miroase „a tămâios și coarnă, duios a piersici
coapte și crud a foi de nuc” (Ion Pillat). Dezolarea satelor noastre a fost
deplânsă încă demult („Ce s-a ales din casa asta, vecine Neculai al Popii” –
Octavian Goga), când satele se goleau de intelectuali, când prunii ce
„stăteau să moară” abia își mai mișcau „creanga lor bolnavă”. Azi, unii au
înțeles – prea puțini, din păcate – că ruperea de sat și ruinarea satelor pun
în pericol esența umană și umanitatea în ansamblu. În Transilvania – unde,
mai recent, chiar personalități regale și princiare se simt ca-n sânul lui
Avraam – foamea de satul așezat de odinioară pare și mai mare. Nicolae
Iorga a definit provincia intracarpatică cel mai bine, atunci când și-a
intitulat una din cărțile lui de geniu „Sate și preoți în Ardeal”. Pentru
români, aceasta a fost esența vieții și acesta a fost secretul viețuirii,
conviețuirii și supraviețuirii. Țăranii au fost talpa țării, iar preoții au fost
conducătorii spirituali, sociali, politici ai acestor țărani români, fiindcă alți
conducători – de la o vreme – nu au mai fost lăsați să aibă.
Azi suntem tentați – cu atâtea ispite și facilități în jur – să mergem
în lume, pe meridiane îndepărtate, mânați de nevoi sau de curiozități,
uitând de rădăcini. Dar locul nașterii noastre – loc însuflețit, viu,
14
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carismatic – se răzbună pe noi, ne cheamă spre rădăcini, dacă nu
altminteri, atunci când ni se întoarce câte un părinte la Domnul, când se
oficiază cununii ori când se nasc prunci, când oamenii se însuflețesc de
duhul sărbătorilor, când colindă și cântă, când le e dor de cozonac aburind
scos din cuptor, când plâng, pentru că încă „jale duce Mureșul și duc
tustrele Crișuri” (Octavian Goga). Ne-am cam dezis de aceste valori
perene, i-am pus prea repede pe unii de-ai noștri – mari – „în debara”, ne-am
trezit brusc mai deștepți decât cei care ne-au deșteptat și ne-au arătat căi
bune de urmat, iar acum tragem ponoasele.
De aceea, inițiativele unor intelectuali de astăzi, oameni de suflet,
căutători de așezare temeinică și de veșnicie, de a reînvia interesul pentru
viața locală și pentru sat, este de remarcat, de lăudat și de sprijinit. Ilie Rad,
ca și soția sa Doina, nu este nici profesor de sat și nici preot de țară. Este
profesor universitar și a găsit cu cale să scrie, împreună cu Doina, o carte
despre satul său, Nandra. O face cu mintea, sistematic și organizat, ca orice
savant, o face și cu sufletul lui de om ivit din adâncurile unei lumi vechi și
parțial pierdute. Dar ce lume fascinantă, cu nume arhaice, cu urme
arheologice de mii de ani, cu documente de fondare de peste șapte secole,
cu populație românească statornică, cu un creștinism cuviincios și
temeinic, cu școală veche, organizată la început pe lângă biserică, cu morți
și cu eroi, cu grai frumos românesc, cu tradiții minunate, cu oaspeți străini,
cu săteni plecați peste mări și (unii) reîntorși, cu familii vrednice, cu
pierderi și câștiguri, cu simțul pământului reavăn și aburind de har
dumnezeiesc, dar și cu cele mai mari risipiri în deceniile din urmă! Ilie și
Doina Rad au scris – cum a zis un interlocutor evocat în carte – un roman
al satului. Eu i-aș zice și imn sau prinos de recunoștință față de toți
năndrenii care zac sub glie, dar din care s-a ivit lumea de astăzi, câtă mai
este. Ilustrația deosebită, indicele de nume, de localități, bibliografia,
rezumatul în engleză nu doar că întregesc cartea, dar îi și conferă statutul
de cercetare sistematică, de lucrare „pentru minte, inimă și literatură”, cum
ar fi spus Gheorghe Barițiu.
15
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Mie mi se pare că lucrarea este și o pledoarie de mărire a dialogului
și înțelegerii dintre oameni. Numitorul comun al dialogului dintre noi, al
dialogului nostru cu lumea și cu noi înșine, secretul dăinuirii noastre,
balsamul vieții noastre viitoare – ne spune inițiativa de față – se sublimează
în acest cuvânt mare, frumos și copleșitor: satul. Satul ca sat este vechi de
două milenii, de pe vremea când strămoșii daco-romani își apărau așezările
cu șanțuri și cu valuri de pământ (sat sau, cum era în Evul Mediu, „fsat” vine
din latinescul fossatum, adică groapă, făgaș, șanț). Satul ne-a fost formă de
organizare și de conservare a vieții și marcă de civilizație. De aceea,
îndreptarea atenției noastre către sat – făcută cu discreție și bună cuviință de
soții profesori Doina și Ilie Rad – înseamnă un efort de regăsire a identității
noastre, a vieții noastre autentice, aceea ca ne-a dat ființa și numele.
Ferice de satele care au astfel de fii!
Ioan-Aurel Pop
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Cum s-a născut o idee
1. Ideea acestei cărţi. Aş vrea să arăt, în cele ce urmează, cum s-a
născut cartea de faţă, pentru a vedea că nicio idee nu se naşte din neant şi
că e nevoie de un context potrivit, care să o genereze.
La 18 februarie 2020, am împlinit 65 de ani. Profitând de acest mic
jubileu din viaţa mea, mi-am zis că e cazul să scriu câteva pagini din
volumul memorialistic, Viaţa ca un dar, pe care l-am anunţat de multă
vreme, volum care începe, normal, cu evocarea anilor copilăriei. Am
publicat câteva episoade pe blogul meu (Blogul lui Ilie Rad, de pe site-ul
www.ilierad.ro), care au avut unele ecouri neaşteptat de pozitive (inclusiv
din partea unor persoane necunoscute), ecouri care m-au determinat să
merg mai departe.
Scriind despre copilărie, am vrut să fac un mic istoric al satului meu
natal. Căutând informaţii pe Internet, am aflat că, în anul 2021, se vor
împlini 710 ani de la prima atestare documentară a satului Nandra. Iată,
mi-am zis, un moment jubiliar, care trebuie marcat. Şi am început
documentarea, fără să prevăd anvergura proiectului.
Cred că am fost foarte norocos, pentru că, încă la începutul
cercetării, am descoperit două documente fundamentale pentru istoria
satului Nandra: actul de atestare, păstrat la Arhivele Naţionale Maghiare
din Budapesta, şi o fotografie cu Biserica de lemn din Nandra, demolată în
1946, biserică amintită în lucrările de specialitate, dar a cărei fotografie nu
este reprodusă de niciuna, fiindcă nu se ştia de existenţa ei. Aceste două
documente mi-au dat un elan necesar continuării proiectului, care deja se
conturase: va fi o monografie!
2. Reacţii la ideea monografiei. Cred că Doamna Irina Petraş,
Preşedinta Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România, a fost între
17

Doina Rad, Ilie Rad

primii care au aflat de preocuparea mea de a scrie o carte despre Nandra.
Mulţumindu-i pentru felicitările pe care mi le-a trimis, cu ocazia zilei mele
de naştere, şi spunându-i că lucrez la monografia satului natal, Irina mi-a
spus scurt: „Va fi o carte faină, sunt sigură!” În acelaşi mesaj, m-a mai
întrebat: „Oare de ce n-ai mai semnat Radu-Nandra?/ Îmi plăcea numele!”
I-am explicat că am renunţat la acest pseudonim în 1995, când am devenit
cadru didactic la Universitatea „Babeș-Bolyai”, din motive pe care nu le
mai reiau aici. Dar am iubit și respectat satul meu natal în continuare.
Câteva semnale încurajatoare am primit şi prin email. Doamna
Elvira (Vera) Boldea (căs. Rizoli) mi-a scris: „Fantastic! Am citit pe
nerăsuflate fiecare frază (din unele articole publicate pe blogul meu, n.
I.R.). Sânt foarte fericită că am ocazia să cunosc locuri și lucruri de pe
meleagurile natale. Sânt lucruri pe care nici nu-mi imaginam că există. Ai
un dar aparte, Ilie, mă bucur că te avem, datorită ție şi valorilor tale vom
rămâne nemuritori. Spor și numai bine!” (22 aprilie 2021).
Maria Brudan a lu’ Fimia (căs. Anton) mi-a scris, în 25 aprilie a.c.:
„Mă bucur tare mult pentru inițiativă, ne alăturăm și noi, fraţii Brudan./
Oricând, cu ce putem, ajutăm cu drag./ Mulțumim pentru implicarea ta și
a celorlalți./ Am o bucurie fără margini că te-ai gândit să realizezi ceva atât
de măreț pentru satul nostru. Succes!/ Sărbători frumoase!”
Au existat şi câteva reacţii negative. O fostă colegă de şcoală a fost chiar
revoltată că, în trei pagini cu ilustraţii, care simulau paginile din monografie,
i-am publicat poza de la terminarea liceului, fără să am aprobarea ei! Legal are
dreptate, cu noua lege (LEGEA nr. 363, din 28 decembrie 2018) privind
protecţia persoanei! Naivul de mine, credeam că îi voi face o plăcută surpriză,
văzându-şi poza publicată! Evident, am scos fotografia! O altă consăteană mi-a
spus că nu doreşte să figureze la pagina cu „Năndreni absolvenţi de studii
superioare”. Ambele persoane au fost scoase inclusiv din indicele de nume, iar
dacă apar în fotografii colective, numele lor au fost „anonimizate”, ca să
folosesc un termen utilizat de CNSAS.
În fine, o femeie din Nandra s-a arăta de-a dreptul revoltată de ce
vrea să facă „prăpăditu’ ăla a lu’ Iozefa. Cine se crede el, să vină să ne ceară
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bani, ca să se taie pădurea din cimitir?” Furioasă, a terfelit nu numai
persoana mea şi memoria părinţilor mei, ci şi a bunicilor! Am zâmbit când
mi s-a relatat acest lucru şi mi-am spus în gând cele mai profunde vorbe
pe care le-am citit vreodată, rostite de Mântuitorul Isus Hristos pe cruce:
„Iartă-i, Doamne, că nu ştiu ce fac!”
3. Structura monografiei. Pa parcursul muncii la monografie, am
răsfoit cel puţin 30 de monografii ale unor sate, mai ales din Transilvania.
Trebuie să spun că niciuna nu m-a mulţumit, în sensul că nu am putut să o
iau de model. Dimpotrivă, cele mai multe m-au dezamagit prin lipsa de
rigoare, acribie, originalitate, documentare, banalităţile prezentate (ce
animale şi plante cresc în zonă etc.). Am avut impresia că acestea au fost scrise
exclusiv pentru ca autorii lor să încaseze nişte bani de la primăriile respective.
Structura actualei monografii nu s-a născut dintr-o dată, aşa cum
se prezintă, ci pe parcursul elaborării capitolelor. Era clar că, de la
publicarea actului de atestare, trebuia relevată implicarea năndrenilor în
marile evenimente ale timpului: răscoala lui Horea, Cloşca şi Crişan,
Revoluţia de la 1848, Primul Război Mondial, Marea Unire din 1918,
Reforma agrară din 1921, Al Doilea Război Mondial, Reforma agrară din
1945, cooperativizarea agriculturii (cu cele doua etape: întovărăşirea şi
GAC-ul), terminând cu Revoluţia din 1989 şi cu situaţia actuală. La acest
capitol s-au mai adăugat, desigur, altele, referitoare la istoria bisericii din
sat, a Casei Parohiale, a şcolii săteşti, a cimitirului, precum şi un capitol cu
şase generaţii de năndreni.
În 18 aprilie 2021, am avut o convorbire telefonică cu scriitorul
Dumitru Popescu (cunoscut şi ca om politic important, înainte de 1989).
De fapt eu l-am sunat, ca să îl felicit cu ocazia zilei de naştere (împlinea 93
de ani!). Întrebându-mă, evident, la ce lucrez, i-am spus că elaborez o
monografie a satului meu natal şi că sunt entuziasmat de câte fapte insolite
am descoperit (un consătean, Trif Şofron, a contribuit decisiv la aducerea
în ţară, respectiv la Bucureşti, în 6 iunie 1930, a Principelui Carol, care va
deveni, după două zile, Regele Carol al II-lea al României; un năndrean
care a emigrat în America, în 1907, Nicolae Brudan Poruţiu-Perry, a
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revenit în ţara natală, în 1922, ca reprezentant al Uzinelor Ford în
România; un alt consătean, Gheorghe Mâtcă, a fost decorat cu 5 medalii,
pentru actele de eroism dovedite pe front, în Al Doilea Război Mondial.)
Ascultându-mă, Domnul Dumitru Popescu mi-a spus în final: „Dumneata
văd că nu scrii doar monografia, ci şi romanul satului!”
Uite că nu mă gândisem la aşa ceva! Dar „romanul satului” a
devenit a doua secţiune importantă a cărţii, care îi asigură monografiei
unicitatea ei absolută, în rândul cărţilor cu acest profil. „Romanul” a fost
îmbogăţit cu noi şi noi capitole: despre pasiunea politică; o dramă în
familie; scrisorile trimise de tinerii înrolaţi în armată unei fete din Nandra;
ce-i scria o mamă din Nandra, în anul 2000, fiului ei plecat în America etc.
O mare atenţie a fost acordată părţii ilustrative a monografiei, cu
reproducerea unor documente oficiale (acte, documente din arhive,
coperte de cărţi etc.), respectiv a fotografiilor cu caracter personal. Au fost
reţinute şi tipărite cu prioritate doar fotografiile cu valoare documentară,
istorică. Ideea a fost ca fiecare năndrean să apară cel puţin o data într-o
fotografie, principiu care nu a putut fi respectat, din cauza fotografiilor de
grup, unde aceeaşi persoană poate apărea de mai multe ori.
Din cele peste 80 de familii, cărora le-am adresat invitaţia de a ne
trimite fotografii, au răspuns invitaţiei doar 30. Iniţial, promisesem că sub
fiecare fotografie vom trece numele familiei posesoare a fotografiei, dar am
renunţat la această precizare, care s-ar fi repetat în multe cazuri şi, în plus,
ar fi luat din spaţiul alocat fiecărei fotografii. Enumerăm familiile care ne-au
pus la dispoziţie documente şi fotografii: Andone Dorin şi Elena, Andreşan
Ioan, Bihorean Adrian şi Elena, Bota Mariana şi Florin, Brudan Andrei şi
Felicia, Brudan Liviu, Brudan Mircea, Brudan Stelian, Ciuca-Duma Maria,
Ciuca-Tatu Iuliana, Coman Emil şi Susana, Cosma Ilie şi Dorina, Coţiu
Maria, Cozma Casian şi Elena, Gherman Angela, Lupu Constantin și
Elena, Mâtcă Ioan, Moga Laurean şi Maria, Oltean Amalia, Pol Dionisie şi
Felicia, Popa Ioan şi Rozalia, Poruţiu Elvira, Poruţiu Ioan şi Mariţa, Rad
Ilie şi Doina, Suciu Maria, Togănel Constantin şi Emilia, Trif Eugen, Trif
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Ioan, Trif Olimpia, Trif Partenie, Ţiboc Ioan, Ţirca Horea, Ursu Lucreţia
(căs. Răchită).
În al doilea rând, ne-am străduit să identificăm, la toate fotografiile,
persoanele prezente. În general, au fost create pagini tematice, unde
fotografiile au fost publicate în funcţie de format, tematică etc.
4. Transcrierea textelor. O problemă deosebit de importantă
pentru un istoric este sau ar trebui să fie grija pentru transcrierea ştiinţifică
a textelor. Din păcate, nu am prea văzut cărţi ale istoricilor, precedate de
ample note privind principiile de transcriere (la fel se întâmplă cu lucrările
sociologilor, teologilor etc.).
Am avut ocazia să confrunt documente originale referitoare la satul
Nandra cu varianta tipărită a acestora. Exemplific cu scrisoarea preotului
Anania Pop, din Nandra, referitoare la cei patru bărbaţi din sat, ucişi de
insurgenţii maghiari, în timpul Revoluţiei de la 1848. Scrisoarea aceasta a
fost publicată, cu numeroase greşeli, lecţiuni incorecte, omisiuni etc., în
două volume de documente: Academia Română. Institutul de Istorie
„George Bariţiu” Cluj-Napoca. Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
Facultatea de Istorie şi Filosofie. Facultatea de Teologie Ortodoxă,
Războiul naţional din Transilvania de la 1848-1849. Date, realităţi şi fapte
reflectate în documente bisericeşti greco-catolice, 1848-1852. Volum
întocmit de Dumitru Suciu (coordonator), Alexandru Moraru, Iosif Marin
Balog, Diana Covaci, Vlad Popovici, Loránd Mádly, Cosmin Cosmuţa,
Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2014, p. 293-294, respectiv Ana Hancu,
Drama Ardealului, 1848-1849. Mărturii. Pierderi umane şi materiale în
timpul Revoluţiei şi Războiului Civil în Transilvania centrală. [O carte care
va rămâne, prefaţa de Gelu Neamţu], Editura Nico, Târgu Mureş, 2012, p.
496-497. Am reprodus scrisoarea după documentul originar, păstrat la
Arhivele Statului din Alba Iulia.
În cazul de faţă, problema transcrierii este vitală şi pentru că unele
nume vor figura pe o placă comemorativă. Cum le transcriem? Iuon sau
Ioan? Vasile sau Vasilie? Forma din actele oficiale nu corespundea
totdeauna cu cea din realitate.
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Domnul Ioan Ţiboc ne-a pus la dispoziţie un act de vânzarecumpărare (Tranzacţiune), eliberat de un notar din Luduş, la 28 aprilie
1933, care a redactat actul pe baza unor documente oficiale, în care apar
nume transcrise astfel: Ciboc Onisie lui Vasilie şi Ciboc Vasilie. Când
aceştia au fost puşi să semneze documentul respectiv, ai au scris: Ţiboc
Onisie l Vasile, respectiv Ţiboc Vasile. Deci ei s-au semnat, cum spun
specialiştii, „pe linia indicelui de evoluţie fonetică”. În alegerea
prenumelor, oamenii de la ţară se inspirau cel mai adesea din Biblie şi din
calendarele religioase, unde aceste prenume apar în formele lor consacrate:
Ioan, Vasile, Ana, Maria etc.
Aşa cum se ştie, din 1895, când au fost introduce actele de stare
civilă în Transilvania (naşteri, decese, căsătorii etc.) şi până în 1918, aceste
acte au fost completate cu ortografie maghiară (Circa, Czibok, Czintos
pentru Ţirca, Ţiboc, Aţintiş etc.), uneori fiind chiar traduse în maghiară
(Ioan -> Ianoş, Petru -> Péter; Basil -> Vazul, Nandra -> Landor etc.).
Pentru că am folosit numeroase citate din presa vremii, din cărţi
elaborate în diferite atape ortografice, am respectat cu stricteţe
particularităţile de limbă specifice epocii sau scriitorului.
„Principiul de bază al transpunerii în ortografia modernă a unui
text mai vechi – scria I. Fischer – constă în respectarea grafiei atunci când
ea notează realitatea lingvistică şi în aplicarea ortografiei obişnuite, în
cazurile când avem de-a face cu simple particularităţi grafice”1.
În consecinţă, grafii precum duch, eară, îndoeală au devenit duh,
iară, îndoială. Au fost păstrate cu străşnicie toate grafiile care consemnează
o realitate lingvistică (fonetică): carii, carele, pre, trămite, precum şi
neologismele neadaptate încă spiritului limbii române literare: guberniu,
punt, soţial, tractat.
Iată principalele reguli care au fost aplicate, în conformitate cu
principiul interpretativ:
I. Fisher, Aplicarea noii ortografii în editarea scriitorilor noştri, în Limba română, anul
IV, nr. 3, mai-iun. 1955, p. 71.
1
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– a pentru ea: datoriea > datoria; Mariea > Maria; Vieana > Viana;
vieaţa > viaţa;
– ă pentru e, în unele grafii latinizante: me > mă; respuns > răspuns;
ved > văd;
– ă în loc de î, conform unei pronunţări dialectale moldoveneşti:
călcăi, întăi, măhniciune, pănă;
– e pentru ă: bucuriă > bucurie; fiă > fie; filologiă > filologie; gloriă >
glorie; patriă > patrie; viă > vie;
– h pentru ch: duch > duh; monarch > monarh; paroch > paroh;
– ie pentru e: eri > ieri; ertare > iertare; voeşte > voieşte;
– şt pentru sc: nisce > nişte; şcire > ştire;
– z pentru s intervocalic: gimnasiu > gimnaziu; ocasiunea > ocaziunea;
presidiu > prezidiu;
– z pentru s, înainte de b, d, g, l, m, n, r: desbateri > dezbateri;
– u final postconsonantic se poate păstra doar atunci când are
valoare de articol: preotulu s-a dus. O formă ca voiu a devenit voi. Am
păstrat pe u final în cuvinte ca: învăţătoriu, ajutoriu.
Din cele prezentate mai sus se poate vedea că o transcriere corectă
nu îşi poate permite actualizarea şi modernizarea textelor, pe
considerentul că „nu avem dreptul să falsificăm apartenenţa cronologică şi
dialectală a scriitorului editat”2. Vom evita astfel reproşul care s-ar fi putut
aduce de către filologi, în eventualitatea unei modernizări excesive a
textului, aşa cum s-a întâmplat, de pildă, cu ediţia corespondenţei lui Al.
Papiu Ilarian, realizată de Iosif Pervain şi Ioan Chindriş, căreia reputatul
lingvist Liviu Onu îi reproşa faptul că „nu ne oferă posibilitatea să
cunoaştem direct şi să putem deci studia ortografia emitenţilor scrisorilor.
Editorii au actualizat ortografia, fără să ne ofere o analiză detaliată a ei în
nota asupra ediţiei sau într-un studiu introductiv” 3.
I. Fischer, art. cit., p. 76.
Liviu Onu, O gramatică a limbii române tipărită la Bucureşti, 1869, atribuită greşit lui
Aron Pumnul, în Analele Bucovinei, an II, nr. 2, 1995, p. 329.

2
3
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Un alt principiu al transcrierii fonetice recomandă să fie păstrate
„acele particularităţi care corespund unei pronunţări învechite sau
regionale, fie că ele corespund intenţiei autorului de a caracteriza prin
particularităţile de grai un personaj, de a obţine anumite efecte artistice
etc., fie că ele sunt proprii vorbirii autorului însuşi” 4.
Aplicând consecvent noile măsuri ortografice stabilite de
Academia Română, şi anume de revenire la scrierea â şi la grafia sunt, pe
de o parte, respectând cu consecvenţă principiul interpretativ, pe de altă
parte, am folosit grafia sânt pentru sînt.
Evidentele greşeli de tipar au fost corectate tacit.
S-a acordat o maximă importanţă punctuaţiei, care a fost
modernizată, cu mare atenţie la nuanţele şi la claritatea ideilor exprimate.
Trebuie făcută o precizare legată de sistemul onomastic. Deşi
onomastica românească este şi ea de origine latină (ca limba română
însăşi), am folosit în lucrare, când era vorba de numele năndrenilor puse
alfabetic, ordinea nefirească: nume de familie + prenume, pentru că
năndrenii se identifică mai ales prin numele de familie, generalizat: Brudan
Onisie, Cosma Vasile, Răchită Teodor, nu Onisie Brudan, Vasile Cosma sau
Teodor Răchită, cum a fi fost normal. Sper ca restul cititorilor să nu simtă
disconfortul creat prin această utilizare nefirească a sistemului onomastic
românesc, acolo unde s-a impus.
5. Mulţumiri şi recunoştinţă. Am publicat zeci de studii şi articole de
istorie literară, dar istoria ca atare este altceva. De aceea ţinem să mulţumim
unor istorici care ne-au fost îndrumători foarte importanţi la începuturile
acestui tip de cercetare: acad. Ioan-Aurel Pop, Preşedintele Academiei
Române, care mi-a făcut un rezumat al primei atestări a satului şi ne-a onorat
cu un Cuvânt către cititori la această carte; prof. univ. dr. Ioan Bolovan,
membru corespondent al Academiei Române, care a citit unele capitole,
dându-ne siguranţa că am fost obiectivi şi documentaţi în ce am scris.
F. Asan; Gh. Bulgăr; C. Căplescu, Proiect de transcriere a textelor cu caractere latine din
sec. al XIX-lea, în Limba română, anul VIII, nr.1, p. 21.

4
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Prietenul Bodnar Róbert, de la Biblioteca Centrală Universitară
„Lucian Blaga” (cu care m-am împrietenit în timpul unei călătorii comune
în China), m-a ajutat să descopăr actul primei atestări documentare a
satului Nandra, în Arhivele Naţionale Maghiare, asumându-şi
corespondența (în limba maghiară) cu venerabila instituţie. Doamna Prof.
univ. dr. emerit Ana-Cristina Halichias, de la Universitatea din Bucureşti,
Facultatea de Limbi Străine, Departamentul de Limbi şi Literaturi
Romanice, Filologie Clasică şi Neogreacă, a avut generozitatea să traducă
şi să adnoteze, în mod profesionist, documentul respectiv, publicat, iată, în
premieră naţională. Tânărul istoric şi teolog, dr. Mircea-Gheorghe Abrudan,
mi-a trimis toate referinţele pe care le ştia, cu privire la satul Nandra
(conscripţii, volume etc.), iar prof. univ. dr. Ion Cârja mi-a lămurit multe
probleme legate de istoria Bisericii Greco-Catolice. Dr. Iuliu-Marius Morariu,
teolog şi istoric tânăr, cu o carieră ştiinţifică impresionantă, mi-a răspuns
la întrebările privind unele detalii din istoria Bisericii Ortodoxe Române.
Domnul prof. univ. dr. Ladislau Gyémánt, cunoscutul istoric al
comunităţii evreieşti din Transilvania, mi-a oferit informaţii privind
modul în care au ajuns câţiva evrei şi în Nandra. Profesorul de istorie din
Luduş, Antoniu-Ioan Berar (care între timp a devenit inspector şcolar
general adjunct la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Mureş) mi-a oferit de
la început lucrările domniei sale şi o serie de materiale documentare.
Vecinul nostru, ing. Ladislau Licker, a tradus, cu pasiune şi competenţă,
aproape integral, monografia etnografică a satului Ozd, scrisă de Horváth
István. Prietenul şi fostul coleg de facultate, ajuns un remarcabil cercetător
al culturii populare, prof. dr. Vasile V. Filip, ne-a lămurit semnificaţiile
unor datini şi obiceiuri populare, iar doamna Maria Suciu ne-a consiliat
în privința limbajului specific zonei. De mare utilitate ne-au fost
informaţiile oferite de prof. dr. Ioan Popa, cel mai bun cunoscător al
rapoartelor întocmite de ASTRA, în urma Primului Război Mondial.
Doamna Mariana Cristescu, jurnalistă la ziarul Cuvântul liber din
Târgu Mureş, a publicat primele articole din serialul „File de istorie locală”,
din care au fost tipărite 30 de episoade, ceea ce a creat o bună vizibilitate
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pentru satul Nandra, în acest an jubiliar, mai ales că ziarul are şi o variantă
online. Publicarea articolelor a fost preluată apoi de domnişoara Oana
Bota, de la acelaşi ziar, care le-a tipărit cu o ritmicitate săptămânală.
Doamna Diana Livesay, excelentă traducătoare şi studentă, s-a
implicat în traducerea unor texte din limba engleză, inclusiv a mărturiei
(înregistrate pe bandă video) a Elenei Victoria, una din fiicele celebrului
năndrean americanizat, Nicolae Brudan Poruţiu-Perry.
Că veni vorba de Perry. Imediat ce am aflat mai multe informţii
despre destinul unui erou de roman al lui Nicholas Perry, am încercat să
iau legătura cu nepoţii acestuia, în special cu Nandra şi cu Linda. Ştiam
doar vaga adresă a tatălui lor, din oraşul Layton, Utah, despre care am aflat
că a murit în mai 2020. L-am rugat iniţial pe bunul meu prieten, prof. univ.
dr. Tudor Vlad, director la James M. Cox Jr. Center for International Mass
Communication Training and Research, Grady College of Journalism and
Mass Communication, University of Georgia, să încerce să dea de Doamna
Nandra Johnson. Căutând pe Internet, Tudor a găsit vreo 6 persoane cu
acest nume (multe fiind de origine indiană), cărora le-a lăsat un mesaj să îl
contacteze, dar nu l-a căutat nimeni. Atunci am rugat-o pe prietena
Sharon Pesesky, de la State University of New York, Colege at Cortland
(care a vizitat satul Nandra, împreună cu familia sa), să trimită o scrisoare
la adresa din Layton, dar scrisorea i s-a înapoiat nedeschisă, semn că
„adrisantul” nu mai locuia acolo.
Deşi Doina îmi spunea adesea să mă las păgubaş, am mai încercat
o variantă: la firma de pompe funebre, care s-a ocupat de înmormântarea
lui Stanley Fred Johnson, ginerele lui Perry, care murise în luna mai 2020
(deci, m-am gândit eu, nu aşa de demult, încât firma de pompe funebre să
nu mai aibă datele aparţinătorilor defunctului). L-am rugat pe prof. univ.
dr. Alexandru Balaş, cadru didactic la State University of New York,
Colege at Cortland, să încerce să sune la respectiva firmă. Le-a trimis
mailuri, le-a lăsat Lindei şi lui David mesaje pe telefon, dar în zadar. L-am
rugat pe Alex să mai sune o dată la cei doi. La 23 aprilie, după aproape
patru luni de căutări, Alex mi-a trimis următorul mesaj: „Dragă Ilie,/ Uite
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cum ai tu noroc:)! David Johnson a sunat azi, după ce i-am lăsat alt mesaj
şi mi-a lăsat emailul. Am vorbit puţin cu el, dar mi-a spus ca nu poate face
interviul în limba română, pentru că nu prea înţelege. Aşa că va trebui să
faci interviul în engleză. Baftă cu proiectul acesta. A spus că te poate pune
în contact şi cu fratele şi sora lui./ Baftă!”
Aşa a început corespondenţa cu David Johnson, un excelent partener
de dialog, extrem de interesat de rădăcinile româneşti ale familiei sale.
Unele informaţii şi clarificări le-am primit de la domnul comandor
Marian Moşneagu, din Constanţa, de la domnul profesor Ion Spânu. Doamna
dr. Mihaela Bedecean, şefa Bibliotecii de Istorie Contemporană din cadrul
UBB, mi-a oferit accesul la numeroase resurse documentare, în condiţiile
pandemiei.
Primarul comunei Bichiş, domnul Mihály Ferenczi-Attila, a aprobat
consultarea documentelor din arhiva comunei, iar Doamna Daniela Necula,
expert în acte civile, ne-a ajutat să identificăm informaţiile de care aveam
nevoie. Părintele Laurenţiu Pompei, fost paroh şi în Nandra, timp de 30 de
ani, ne-a ajutat să intrăm în posesia casetei cu vizita PS Andrei, din anii ‘90,
atunci Episcop de Alba Iulia, făcută în satul Nandra.
Numeroase informaţii şi idei ne-au oferit câţiva venerabili năndreni:
Brudan Alexandru (80 de ani), Coţiu Maria (75 de ani), Cozma Elena (80
de ani), Poruţiu Octavian (88 de ani), Suciu Maria (85 de ani), Trif Olimpia
(75 de ani), Trif Partenie (71 de ani), Ţirca Horea (80 de ani).
Trebuie să amintim şi numele unor consăteni, care, aflând de acest
proiect, au fost extrem de entuziasmaţi, transmiţându-ne şi nouă entuziasmul
lor, necesar într-un proiect de o asemenea anvergură: Brudan Andrei,
Brudan Octavian, Cosma Ilie, Poruţiu Ioan, Radu Hortensia (n. Ţiboc),
Ţiboc Ioan şi alţii.
Aducem mulţumiri şi instituţiilor cărora le-am cerut diferite
informaţii şi documente: Arhivele Naţionale ale României, Arhivele
Naţionale Maghiare, Direcţia Judeţeană Alba a Arhivelor Naţionale,
Direcţia Judeţeană Mureş a Arhivelor Naţionale, Direcţia Judeţeană Sibiu
a Arhivelor Naţionale, Consiliul Naţional pentu Studierea Arhivelor
Securităţii, Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului (Pr. dr.
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Bogdan Ivanov), Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia (Pr. lect. univ. dr.
Oliviu Petru Botoi), Episcopia Greco-Catolică de Cluj-Gherla, Muzeul de
Istorie din Aiud etc.
Le exprimăm tuturor mulţumirile care li se cuvin.
Trebuie să mai adaug ceva important. Văzând cât este de lucru la
monografie, aşa cum am conceput-o în final, mi-am dat seama că nu voi
putea termina lucrarea până în luna septembrie, ca să poată fi lansată în
octombrie. În acest context, am rugat-o pe Doina să se implice în proiectul
de față. Autoare a trei monografii de scriitori (Eta Boeriu, Cella Serghi şi
Ştefan J. Fay), precum şi a numeroase studii şi eseuri publicate în reviste şi
volume colective, ea a acceptat propunerea, mai ales că este legată afectiv
de Nandra nu doar prin mine, ci şi prin părinţii mei (ea susţine mereu că
la Nandra se simţea ca „la bunici”, nu ca la socri!). Îi mulţumesc şi ei pentru
această implicare, care îi justifică numele pe copertă. Ca şi la cartea
anterioară scrisă împreună (O călătorie la capătul lumii, Editura Tribuna,
Cluj-Napoca, 2019), am avut o excelentă colaborare, nu doar în
documentare, dar și prin fotografii și editarea lor, prin schimbul de
informaţii, idei, propuneri, prin redactarea unor capitole etc.
Aşa cum se poate bănui, elaborarea acestei lucrări nu a fost o treabă
uşoară. Ea a necesitat munca zi de zi a doi oameni (eu şi Doina), timp de
nouă luni (ianuarie-septembrie 2021), consultarea a zeci de cărţi, statul în
arhivele amintite, cheltuieli şi taxe, sute de telefoane, sute de emailuri (unele
şi cu năndreni conectaţi la internet), sacrificii de altă natură, amânarea unor
probleme strict personale etc. Dar cred că a meritat efortul făcut.
Mai precizez că toate costurile legate de această carte (taxe poştale
pentru corespondenţă, taxele plătite arhivelor, culegerea unor texte şi
traducerea din engleză a altora, copertă, tehnoredactare, tipar etc.) au fost
suportate de noi, din dragoste pentru satul nostru natal.
Concluzii. M-am întrebat de multe ori, lucrând la această
monografie, cum ar fi fost dacă m-aş fi apucat de redactarea ei acum 20 de
ani, când trăiau părinţii mei şi mulţi alţi oameni din sat. Desigur, puteam
valorifica mai multe informaţii din tradiţia orală, dar structura mografiei
nu s-ar fi schimbat fundamental. Dimpotrivă, cred că ar fi predominat
anumite dezavantaje.
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Mă refer la faptul că atât de multe documente din arhive nu erau
încă publicate şi este greu de presupus că aş fi ajuns la acestea pe cont
propriu. Poate prindeam încă arhiva nearsă a Bisericii (căreia i s-a dat foc
în 2010) sau poate atunci s-ar fi găsit Cartea de Onoare a Bisericii din
Nandra, scrisă de preotul Eugen Valer Ignat, dar informaţiile găsite acolo
nu ar fi schimbat structura de ansamblu a monografiei.
În al doilea rând, nici eu, nici Doina nu aveam atunci experienţa în
scriere şi cercetare, pe care o avem acum. Aşa că nu e cazul să regretăm
faptul că monografia nu a apărut la cei 700 de ani de la prima atestare
documentară a satului. E bine venită şi acum, la 710 ani!
Acest jubileu va rămâne în istoria satului prin cel puţin câteva realizări:
1. Redactarea monografiei. Este vorba de monografia propriuzisă, realizată la parametri cu care se pot mândri puţine monografii ale
unor sate sau comune. Apoi câte monografii au privilegiul de a fi prefaţate
de unul dintre cei mai mari istorici ai României, Domnul Acad. Ioan-Aurel
Pop, care este şi Preşedintele Academiei Române? Câte monografii mai au
peste 300 de fotografii, alb-negru şi color, aranjate tematic şi cronologic,
prin care, cum spunea Octavian Goga, „o lume-ntreagă reînvie”. Câte
monografii conţin şi pagini din „romanul” satului? Dintre satele din jur
(Aţintiş, Iştihaza, Cecălaca, Botez, Găbud, Heria, Fărău, Bichiş, Gâmbuţ,
Ozd), Nandra este singurul sat care se poate mândri cu o monografie.
2. Placa memorială. A doua realizare importantă o constituie placa
memorială cu cei 22 de eroi ai satului, morţi în Revoluţia de la 1848 şi în
cele două războaie mondiale. Cum de nimeni nu s-a gândit la acest fapt,
mai ales familiile celor decedaţi? Frumos ar fi fost să se facă în centrul
satului un monument dedicat acestor eroi, dar costurile financiare ar fi
depăşit cu mult posibilităţile năndrenilor şi ale Primăriei comunei Bichiş.
Să ne mulţumim deocamdată cu această placă, fiindcă ea constituie un
început de preţuire pentru cei care şi-au dat viaţa pe câmpurile de luptă. În
Franţa, fiecare comună are un monument dedicat eroilor din localitatea
respectivă. Poate apare şi în România o lege care să oblige autorităţile să
ridice astfel de monumente şi să caute soluţii pentru redactarea
monografiei fiecărei localităţi sau comune. Istoria mare se scrie şi pe baza
istoriei mărunte din fiecare localitate.
29

Doina Rad, Ilie Rad

3. Întreţinerea cimitirului. Prin acţiunea pe care am iniţiat-o (100
de năndreni donatori), am reuşit să strângem o anumită sumă (ceva mai
mult de 1000 de euro!), bani folosiţi exclusiv pentru întreţinerea
cimitirului, respectiv tăierea pădurii invadatoare şi cositul ierbii. Este doar
un început şi aici, pentru că vegetaţia creşte în continuare, iar cineva
trebuie să o taie în fiecare an.
4. Salvarea unor obiecte de patrimoniu. Am reuşit salvarea a ceea
ce s-a mai putut salva din valorile Bisericii satului (cărţi de cult, unele vechi
de peste 300 de ani), care fac parte din patrimoniul naţional. Să sperăm că
puţinele cărţi care mai există vor fi donate, de către Parohia Aţintiş, unde
se află, Aşezământului Peregrinus, din Alba Iulia, care va fi finalizat în anul
2022. În Biserica din Nandra, aceste valori nu au condiţiile climatice şi de
securitate, pentru a fi păstrate, mai ales după ce s-au investit mulţi bani, în
tratarea lor chimică.
*
Citez cu bucurie următoarele cuvinte ale profesorului Dumitru
Constantin Dulcan, preluate de pe coperta unei cărţi 5 a prietenului Vasile
V. Filip: „Privind acum, din perspectiva timpului, la satul în care m-am
născut, fericesc şansa de a mă fi născut acolo unde sunt începuturile noastre
arhaice, singurul loc în care poţi simţi, prin proprie experienţă, efortul
omului de a se ridica din tină, de a aspira spre înălţimi, ajungând la
contopirea celor doi poli ai fiinţării noastre – Cerul şi Pământul.”
Ca orice lucrare omenească, şi cea de faţă poate avea lipsuri, greşeli,
omisiuni fără voie etc.
De aceea se potrivesc aici foarte bine câteva cuvinte extrase din
Pravila lui Vasile Lupu:
„Să nu se uite că au scris mână de lut, supusă greşelii!”
Cluj-Napoca, 12 iunie 2021

Ilie Rad

Vasile V. Filip, Cultura imaterială tradiţională românească din Bistriţa-Năsăud. Poveştile
şi povestitul în ţinutul Bistriţei şi Năsăudului, vol. III, Editura Charmides, Bistriţa, 2021,
coperta IV.
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A. I. File din istoria satului Nandra
Numele satului şi aşezarea sa geografică
Dacă luăm în considerare numele satului scris pe actul primei
atestări documentare, din 1311 – Nandorlaka –, etimologia numelui este
uşor de explicat. Nandorlaka înseamnă „locul lui Nandor”, aşa cum
Petrilaca înseamnă în maghiară „locul lui Peter (magh. Magyarpéterlaka)
sau Cecălaca (magh. Csekelaka) „locul lui Cseke”).
Printr-un proces de metateză 6, Nándor a devenit pentru maghiari
Lándor, aşa cum apare denumirea satului pe hărţile iosefină şi franciscană
şi cum este numit satul şi azi de către maghiari.
Prin acelaşi fenomen al metatezei, în limba română Nandor a
devenit Nandra, aşa cum, spre exemplu, lat. integrum > rom. întreg; lat.
paludem > lat. popular padulem > rom. pădure; lat. percipere > rom. pricepe etc.
În judeţul Hunedoara există satul Nandru, provenind de la Nandor,
tot prin metateză.
Geografic vorbind, Nandra se află în Depresiunea Colinară a
Transilvaniei, de o parte şi de alta a Pârâului Nandra (Vallie Nandri, cum
apare pârâul pe harta iosefină), în apropiere de vărsarea acestuia în Pârâul
Aţintiş, la 15 km sud de râul Mureş. Satul este aşezat, ca şi Clujul, într-un

metatezǎ s.f. (< fr. métathèse, cf. gr. metathesis „deplasare”): modificare fonetică condiționată,
care constă în schimbarea locului sunetelor (în special al consoanelor l și r) sau al silabelor
dintr-un cuvânt. Metateza se constată mai ales în fazele de trecere de la latină la română, în
momentul împrumutării unui cuvânt dintr-o limbă străină, în momentul pătrunderii unui
cuvânt cult din limba literară în dialecte sau în graiuri și la copiii care învață să vorbească.
6
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loc închis de dealuri: la est se află Dealul Bănţoaia, la apus Dealul Fărăului,
la sud Dealul Gâmbuţului, iar la nord Dealul Cecălăcii,
Condiţiile naturale prielnice, pădurile din apropiere, terenul arabil,
combinat cu mari suprafeţe de păşuni, resursele de apă au favorizat apariţia
unor comunităţi umane din cele mai vechi timpuri. Chiar dacă în satul
Nandra s-a descoperit doar un singur vas, datând de pe vremea sciţilor
(circa 500 de ani î.H.), păstrat la Muzeul de Istorie din Aiud, obiectele
arheologice descoperite la Ozd, Bichiş sau Iștihaza arată urme ale existenţei
umane încă în neolitic.
La începutul celui de-al doilea mileniu, alături de populaţia dacoromană, în zonă se stabilesc maghiarii, în comunităţi compacte, precum
Bichiş sau Ozd. În timp, nobilii maghiari vor deveni stăpâni ai locului, cum ar
fi cei din familia Kemény (ultimul nobil maghiar din comună a fost Simion
Kemény, a cărui moşie a fost expropriată în 1945, din ea dându-se loturi
ţăranilor fără pământ sau cu pământ puţin, la reforma agrară din acel an).

O hartă a comunei Bichiş, cu poziţionarea satelor componente şi a unor sate vecine.
Sursa: Internet
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O foarte exactă descriere a satului Nandra aflăm în Conscripţia
fiscală a Transilvaniei din anul 1750: „Acest sat este aşezat într-un ţinut de
fertilitate medie şi un loc prea puţin potrivit pentru comerţ. Locuitorii săi
trăiesc din munca mâinilor proprii şi se întreţin, în general, din venitul
agriculturii. Ei obişnuiesc să-şi desfacă produsele în piaţa din Aiud, aflată la
două mile 7 distanţă. Acest teritoriu [arabil] deţine două părţi din hotar, care
pot fi arate peste tot cu şase animale de jug şi necesită îngrăşăminte la fiecare
trei ani o dată. Fâneţele sânt tăiate aici în fiecare an. Un cubul 8 din
semănătura de grâu de toamnă produce, într-un an de fertilitate medie, un
număr de opt clăi netreierate, iar fiecare claie oferă un număr de două
măsuri de grăunţe. Un cubul din semănătura de primavera dă tot opt clăi şi
claia [dă] două măsuri/ de grăunţe/. Vii nu există deloc. Pădurile şi păşunile
sânt puţine, în raport cu nevoile proprii. Străinii nu posedă aici pământ.” 9
Este interesantă pomenirea oraşului Aiud, pentru desfacerea
produselor de către năndreni, fiindcă ulterior alte mici oraşe vor lua locul
acestuia: Luduş, Târnăveni şi Ocna Mureş.
Din Registrul agricol, păstrat în arhiva comunei Bichiş, am aflat un
bogat inventar toponimic al locurilor din sat: Lab, Baraboi, Podirei, Spini,
Morcovi, În Rât, Surpături, Mălăişti, La Pădurici, În Schini, La Tufele Roşii,
După Deal, Delniţ, Grădinile Forţate, Landor, În Vii, Stăuini, După Curte,
Pleaşa, La Şâp, Cânepişti, Izvoare, În Faţă, Părăul Mieilor, Pe Vale, Într-a
Popii, Fântâna de Cheatră etc.
Una din pădurile satului se numeşte „Prigoana”. Nici documentele,
nici tradiţia orală nu au păstrat dovezi ale justificării acestei denumiri, dar
milă, s.f. – unitate de măsură pentru distanțele terestre, folosită în trecut, care a variat în
timp și de la o țară la alta; (azi) unitate de măsură pentru distanţe, egală cu 1609,3 m
(folosită în Marea Britanie și în SUA).
8
cubul, s.n. – unitate de măsură pentru volume, egală cu volumul unui corp de formă
cubică, având latura egală cu un metru (sau cu un decimetru etc.)
9
Ladislau Gyémánt, Remus Câmpeanu, Anton Dörner, Florin Mureşan, Conscripţia
fiscală a Transilvaniei din anul 1750. Vol. I. Descrierea hotarelor conscrise. Partea I,
Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2009, p. 148.
7
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e logic că acolo vor fi fost prigoniţi şi schingiuiţi unii oameni din sat, poate
şi din satele vecine. Putem face o comparaţie în acest sens. Un deal de lângă
satul Fărău se numeşte „Coasta furcilor”, pentru că, în 1848, insurgenţii
maghiari au ridicat pe acel deal spânzurători pentru românii participanţi
la Revoluţie (4 români au fost atunci împuşcaţi pe un deal de lângă satul
Petrilaca). Prin urmare, în mentalul colectiv, s-a păstrat amintirea
dureroasă a unor evenimente petrecute în urmă cu circa 200 de ani.
„Drumul ţării”. Înainte de a se vărsa în Pârâul Aţintiş, Valea
Năndrii se intersectează cu „Drumul ţării”. Toţi consătenii cunosc această
expresie şi o folosesc, dar puţini ştiu de unde provine ea. Iniţial, „drumul
ţării” a fost un „drum al carelor”, care urma, în general, cursul unei ape.
Acest drum făcea legătura cu localitatea Luduş, devenită oraş şi ajungând
un important centru economic şi de comunicaţii. „Drumurile de cară”,
scrie un autor, „se înfiripau, întotdeauna, pe partea însorită a dealurilor, pe
«feţele» lor, pe partea sudică, fiindcă aici, fiind expuse o bună parte din zi
razelor soarelui, acestea (cărările) se zbiceau mai repede, erau mai
primăvăratice; iarna zăpada se topea mai uşor, aşa încât deveneau
practicabile mai mult timp./ Odată cu domniile împăraţilor Maria Tereza
(1740-1780) şi Iosif al II-lea (1780-1790), fiul său, Imperiul Austriac, din
raţiuni de colectare mai bună ca dărilor, a declanşat un amplu proces de
sistematizare, inclusiv rurală. […] „Drumurile de cară” au fost semnificativ
îmbunătăţite şi, totodată, reproiectate, iar acestea vor deveni, cu timpul,
aşa-numitele «drumuri ale ţării», adică aşa-numitele «drumuri vechi», de
astăzi, amenajate de către «Impărăţie».”10
Nu ştim dacă şi acest drum a fost proiectat după măsurătorile
inginerilor şi topografilor austrieci (care au circulat prin zonă, cu ocazia
celor două ridicări topografice, iosefină şi franciscană), dar este posibil ca
denumirea de „drum al ţării” de atunci să provină.
„Drumul ţării” a fost pietruit abia în timpul regimului comunist,
iar după Revoluţia din 1989 a fost şi asfaltat.
Dr. Ilie Gherheş, Alfabetul veşniciei – cărările Maramureşului, în Bibliotheca
septentrionalis, anul XXIX, nr. 1 (56), iun. 2021, p. 153.

10
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Cercetările arheologilor au arătat că în judeţul Mureş (din care face
parte şi Nandra) există o continuitate de viaţă neîntreruptă, începând cu
epocile paleolitică şi neolitică, continuând cu epoca bronzului, apoi cu
prima epocă a fierului (Hallstatt, după numele unei localităţi din Austria)
şi a două epocă a fierului (La Tène, după numele unui sit arheologic din
Elveţia). Nu lipsesc mărturiile de civilizaţie tracică, apoi cele de factură
scitică (mai ales din Ozd, dar şi din Nandra). Să nu uităm de civilizaţia
geto-dacă, celtică etc., de cea din Dacia romană şi din Dacia postromană
(cu vestigii la Iernut şi Petrilaca de Mureş).
Perioada medievală (sec. X-XIV) arată continuitatea populaţiei
românilor, care vor convieţui cu saşii şi secuii, colonizați şi în această zonă
de către Regatul feudal maghiar. Mărturii istorice semnificative s-au găsit
în satele din apropiere (Iştihaza, Ozd, Cecălaca, Aţintiş, Fărău). Făcând
parte din acelaşi areal geografic, Nandra nu se putea sustrage evoluţiei
istorice din zonă.
Cel mai norocos sat din comuna Bichiş, sub aspect vestigiilor
descoperite, este Ozdul. Primul care a atras atenţia asupra lor a fost scriitorul
Horváth István, în monografia sa sociografică, ajunsă la mai multe ediţii,
între care o amintesc pe cea mai recentă: Magyarózdi toronyalja. Írói falurajz
egy erélyi magyar faluról, Pallas-Akademia Könyvkiadó, Csíkszereada, 2008.
Scriitorul (născut la Ozd) l-a sesizat pe istoricul arheolog Constantin
Daicoviciu în legătură cu descoperirile din satul natal, despre care tractoriştii
din localitate, care arau, spuneau că „uneori aşa pocnesc vasele ceramice,
încât se aud mai tare decât motorul tractorului” (Ibidem, p. 16). La Ozd s-au
găsit: un topor din piatră din epoca neolitică, ulcioare de lut, fusaiole,
descoperite de copii în hotarul satului, monede dacice, celtice, fragmente
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ceramice dacice, din faza clasică, vârfuri de lance, cuţite, săgeţi din bronz,
mărgeluţe, spirale din bronz, monede romane etc., multe dintre acestea
aflându-se în necropola cu cele 16 morminte.
Aşadar, Ozdul a devenit vestit prin necropola formată din 16
morminte de înhumaţie din epoca sciţilor, din care 14 au fost studiate în anii
1965-1968, iar două, descoperite în 1938-1939, au fost distruse. Aceste
morminte conţin oase provenind de la „ofranda de carne”. Cele mai multe
oase provin de la specia ovină (47,8%), apoi bovină (42,1%), numai în două
morminte găsindu-se oase de animal sălbatic. De asemenea, e interesant că
nu s-au găsit oase de porc sau de cabaline. „Din punct de vedere social,
triburile scitice, în epoca timpurie, se găseau în faza de patriarhat, în care
autoritatea bărbatului era predominantă. Acestuia, ca şef şi stăpân absolut al
familiei, i se jertfea un animal mai valoros (bovină), ca semn al recunoaşterii
autorităţii sale. Femeii scite, situată pe o treaptă inferioară în organizaţia
socială a tribului, i se făcea un ospăţ funerar mai redus şi i se depunea în
mormânt o ofrandă de carne, constând dintr-un animal mai mic.” 11
Alte concluzii care se desprind din analiza obiectelor de inventor
descoperite la Ozd, care pot fi valabile şi pentru Nandra, sunt următoarele:
„1. Creşterea şi exploatarea ovinelor era o ocupaţie pastorală
principală a triburilor scitice, ea fiind încredinţată femeilor.
2. Bovinele erau crescute şi folosite ca animale de producţie, dar
mai ales pentru tracţiune. Cu aceasta se ocupau mai mult bărbaţii.
(Herodot, descriind viaţa sciţilor, arată că aceştia îşi transportau familiile
şi avutul în care mari, compartimentate, trase de boi.)
3. Cabalinele fiind animale cu valoare economică însemnată şi
principal mijloc de deplasare rapidă pentru campaniile războinice ale
sciţilor, nu erau sacrificate şi folosite ca ofrandă de carne.
4. Creşterea porcinelor nu era o ocupaţie compatibilă cu viaţa
nomadă.”12
P. Georoceanu; M. Georoceanu; C. Lisovschi-Cheleşanu, Observaţiuni faunistice asupra
mormintelor scitice din necropola de la Ozd, în Acta Musei Napocensis, XIII, 1976, p. 52.
12
Ibidem, p. 53.
11
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În Bichiş s-a descoperit un nucleu din silex, din epoca eneolitică,
iar în Gâmbuţ nu s-a găsit încă nimic.
Şi urmele arheologice din Nandra sunt puţine. Aşa cum spunea
arheologul Valeriu Lazăr, cercetarea arheologică dintre anii 1950-1996 „s-a
concretizat prin numeroase periegheze de teren (Acăţari, Archita, Band,
Bogata, Ghindari, Nandra, Panet”) 13. Din păcate, nu s-au făcut aici
investigaţii (sondaje, săpături) şi nici nu au fost valorificate descoperiri
întâmplătoare, cum a fost cazul altor localităţi. Din aceeaşi carte aflăm că
în Nandra s-au găsit urme din prima etapă a fierului (Hallstatt) 14 (despre
care nu ştim unde se păstrează), după cum în Aţintiş s-au descoperit urme
romane şi prefeudale, iar în Iștihaza obiecte din epoca bronzului etc.
Cât priveşte Nandra, aici s-au descoperit „ceşti cu toarta
supraînălţată, cu butoane sau muchii, prescitice, din cultura Noua”, după
cum scrie arheologul Valeriu Lazăr, în volumul Repertoriul arheologic al
Judeţului Mureş, Casa de Editură „Mureş”, Târgu Mureş, 1995, p. 78. Tot
aici se dau şi referinţele din lucrări şi studii de specialitate, care trebuie
obligatoriu amintite: I. Nestor, Der Stand der Vorgeschichtsforschung in
Rumänien, în Bericht der Römisch-Germanischen Kommision (BRGK),
Frankfurt/M., 1932, p. 117, n. 481; K. Horedt, Cercetări arheologice din
regiunea Hoghiz-Ugra şi Teiuş, în Materiale arheologice privind istoria
veche a RPR, vol. I, Editura Academiei Republicii Populare Române,
Bucureşti, 1953, p. 806-809; T. Soroceanu, în Acta Musei Napocensis, IX,
1972, p. 499, nr. 30; Adrian C. Florescu, Repertoriul culturii NouaCoslogeni din România, în Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos, Călăraşi,
IX, 1991, p. 84, nr. 302, fig. 171/4; I. Andriţoiu; V. Vasiliev, Câteva
consideraţii privind cultura Noua în Transilvania, în Apulum, Alba Iulia,
nr. 27-30, 1992, nr. 104, p. 141.
Vorbind despre aceste ceşti descoperite şi în Nandra, K. Horedt
scria: „Îndeosebi, ceştile cu toartă supraînălţată şi purtând butoane sau
13
14

Valeriu Lazăr, Antichităţi ale judeţului Mureş, Editura Ardealul, Târgu Mureş, 1998, p. 15.
Ibidem, p. 58.
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muchii au o formă caracteristică şi larg răspândită în Transilvania,
întinzându-se spre nord chiar şi peste Carpaţi. Găsite izolate şi întregi, ele
aparţin probabil unor inventare funerare, fără însă să putem preciza dacă ele
reprezintă un grup independent sau dacă ele se leagă de o anumită civilizaţie
dinainte cunoscută. Roska şi Tackenberg [arheologi, n. I.R.] au datat aceste
vase în epoca scitică. Mai târziu, Roska a revenit asupra acestei încadrări,
datându-le în perioada prescitică, întocmai ca Nestor, care a schiţat primul
caracteristicile acestui grup. Pentru această datare se pronunţă şi Sulimirski,
care a urmărit răspândirea lor în Nordul Carpaţilor.”15
Vasul cu torţi supraînălţate, descoperit la Nandra, datând din
perioada prescitică, se păstrează la Muzeul de Istorie din Aiud, având nr.
de inventar 3157.
Arheologul Adrian C. Florescu, în studiul amintit mai sus, spune
că „în raza satului [Nandra], fără alte precizări referitoare la data şi
împrejurările descoperirii, s-a semnalat întâmplător, prin 1890, o ceaşcă cu
două torţi supraînălţate, prevăzute cu creastă (fig. 171/4), indiciul unei
eventuale necropole pe locul respectiv.” 16

K. Horedt, Cercetări arheologice din regiunea Hoghiz-Ugra şi Teiuş, în Materiale
arheologice privind istoria veche a RPR, vol. I, Editura Academiei Republicii Populare
Române, Bucureşti, 1953, p. 806.
16
Adrian C. Florescu, art. cit., p. 84.
15
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Un document publicat în premieră naţională:
prima atestare documentară a moşiei Nandra (Nandorlaka)
Primul pas pe care trebuie să îl facă oricine doreşte să elaboreze
monografia unei aşezări din Transilvania este consultarea valorosului
Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, întocmit de Coriolan Suciu,
Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1967-1968, 2
vol.; vol. 1: A-N, 435 p.; vol. 2: O-Z., 448 p., lucrare disponibilă acum şi online.
Din acest dicţionar am aflat că prima atestare documentară a „satului”
Nandra datează din 1311. Coriolan Suciu indică şi următorii ani, de când se
păstrează alte documente referitoare la aşezarea Nandra: 1443, 1445, 1733,
1760-1762 şi 1854. După fiecare an, se precizează documentul respectiv.
În dreptul anului 1311, Coriolan Suciu citează lucrarea Documente
privind istoria României. Seria C., Transilvania, Bucureşti, 1953, p. 504.
Numai că, la pag. 504 din respectiva lucrare, este reprodus un document
din… 1339, deci cu 28 de ani mai târziu.
Eroarea se explică prin faptul că istoricul Coriolan Suciu ştia de
acest document, care se păstrează la Arhivele Naţionale din Budapesta, dar
nu a avut acces la el, cum nu au avut acces nici autorii volumelor de
Documente privind istoria Transilvaniei, dovadă că actul primei atestări a
moşiei Nandorlaka a rămas inedit până în prezent.
Documentul la care ne referim are şase pagini, din care două
constituie actul propriu-zis, datând din anul 1311, iar patru pagini sunt
transumptul, adică o copie a actului original, datând din secolul XVIII,
respectiv din 1786, deci redactat la 475 de ani după emiterea actului din
1311!
Constatând că înscrisul de pe pergament riscă să se şteargă din
cauza timpului, până la a deveni ilizibil („cuprinsul şi conţinutul acestei
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scrisori şterse din pricina vechimii”), capitulul 17 Bisericii din Alba
Transilvaniei decide să facă acest transumpt (duplicat): „Am hotărât că
trebuie să punem din nou şi să aşezăm întocmai şi în chip chibzuit în arhiva
noastră, împreună cu originalul, o copie sau transumpt al drepturilor celor
în al căror interes va fi, întărită cu sigiliul nostru capitular autentic, spre o
viitoare chezăşie trebuincioasă.”
Să recunoaştem că prin gestul acelor oameni s-a salvat de la uitare
un document important nu doar pentru Nandra, ci pentru istorie în
general.
Ce conţine documentul autentic? În esenţă, este vorba de faptul că un
oarecare Emeric, slujitor al comitelui Nicolae, fiul lui Andreas de Syg 18,
intervine la autoritatea bisericească a vremii, în numele stăpânului său şi al
fiului acestuia (pe care îl chema tot Nicolae!), pentru ca un alt Nicolae, fiul lui
Mokou, din aşezarea Ciuci (în prezent: Stâna de Mureş, la mai mare distanţă
de Nandra), să nu poată vinde moşia Nandorlaka (Nandra), învecinată cu
moşia comitelui Nicolae, din aşezarea Heria (Hory, în actul original), fără
încuviinţarea comitelui Nicolae, acesta având (pentru că moşiile Hory-Heria
şi Nandorlaka erau vecine, atunci ca şi în prezent), cum am spune azi, drept
de preempţiune („deoarece, în temeiul vecinătăţii şi alăturării lor, au mai mult
dreptul de a cumpăra pomenita moşie Nandorlaka”)!
Un cunoscut istoric mi-a atras atenţia că „termenul «terra
Nandorlaka» înseamnă pământ și nu sat (possessio, villa), ceea ce ar putea
arăta că nu exista încă o vatră de sat chiar acolo și că oamenii veneau să
lucreze acel pământ de undeva, din vecinătate.”
Publicăm cele şase file originale, redactate în latina medievală,
traduse impecabil (cu note şi explicaţii profesioniste de rigoare) de
Doamna Prof. univ. dr. emerit Ana-Cristina Halichias (Universitatea din
Bucureşti, Facultatea de Limbi Străine, Departamentul de Limbi şi

capitul , s.n. – corpul canonicilor unei catedrale catolice.
Comitele era trimisul regelui Ungariei în teritoriu, din perioada în care teritoriul se
organiza în unități administrative, cu centrele în vechile locuri fortificate.
17
18

40

Un document publicat în premieră naţională...

Literaturi Romanice, Filologie Clasică şi Neogreacă), gest pentru care îi
exprimăm sincere mulţumiri, şi din acest colţ de pagină.
Traducerea documentului:
„Noi, capitulul bisericii din Alba Transilvaniei, dăm de ştire prin
cuprinsul scrisorii de faţă, făcând cunoscut tuturor celor cărora se cuvine
că noi, la milostivele ordine date către noi de Înaltul Guberniu Regesc din
Slăvitul Mare Principat al Transilvaniei, la 29 noiembrie 1785, sub
numărul 9161, cu privire la transcrierea şi înnoirea unui act din arhiva
noastră capitulară, şters din pricina vechimii, adresate nouă în
conformitate cu binevoitorul rescript regesc din 4 august al aceluiaşi an şi
primite cu cinstea şi cu reverenţa cuvenite şi inserate integral în primul
Liber Regius 19, voind să le îndeplinim şi de asemenea să ne supunem lor
întru toate, aşa cum suntem datori, după o cercetare serioasă şi atentă a
actelor capitulare, în cele din urmă am regăsit în arhiva noastră capitulară
o scrisoare de întâmpinare pentru Nicolae, comite de Syg, şi pentru
magistrul Nicolae, fiul său, împotriva lui Nicolae, fiul lui Mokou, şi a
oricăror altora cu privire la interzicerea vânzării şi cumpărării moşiei
Nandorlaka [Nandra]”. Cuprinsul şi conţinutul verbal al acestei scrisori,
care este ştearsă din cauza vechimii şi aproape de necitit, urmează astfel, în
măsura în care cuvintele pot fi identificate:
„Noi, capitulul bisericii transilvănene a Fericitului Arhanghel
Mihail, dăm spre amintire că Emeric, slujitorul comitelui Nicolae, fiul lui
Andreas de Syg, pentru acelaşi comite Nicolae, stapânul său, fiind rânduit
în persoană în faţa noastră în locul şi în numele zisului comite Nicolae,
stăpânul său, şi al magistrului Nicolae, fiul aceluiaşi, ne-a spus, făcând
întâmpinare, că Nicolae, fiul lui Mokou de Chuch 20 [Stâna de Mureş], a scos
spre vânzare şi se străduieşte să vândă, fără voia si încuviinţarea acelora, o

Liber Regius – registrul actelor regale (de danie şi înnobilare).
E vorba de satul Chuch (Ciuci, în maghiară Maroscsúcs), în prezent Stâna de Mureş, sat
în comuna Noşlac, din jud. Alba, care a purtat numele de Ciuci până în anul 1964, când
şi-a schimbat denumirea în Stâna de Mureş.

19
20
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moşie a sa numită Nandorlaka, învecinată şi alăturată moşiei lor, numită
Hory [Heria], spre paguba şi prejudiciul aceloraşi.
De aceea, acelaşi Emeric, făcând întâmpinare în locul şi în numele
zisului comite Nicolae şi al fiului său mai sus-scris, l-a oprit în faţa noastră
pe însuşi Nicolae, fiul lui Mokou, de la vânzarea amintitei moşii
Nandorlaka, şi pe oricare alţii care vor să cumpere moşia mai sus-zisă. Astfel
încât nicio mână străină, în afară de însuşi comitele Nicolae şi fiul său, să
nu se poată atinge de aceasta, deoarece, în temeiul vecinătăţii şi alăturării
lor, au mai mult dreptul de a cumpăra pomenita moşie Nandorlaka. Dat în
ziua de marţi, după duminica Floriilor 21, în anul 1311”.
Scrisoarea era întărită şi validată cu sigiliul capitular imprimat, dată
sub formă deschisă şi emisă pe pergament. Prin urmare, am hotărât că
trebuie să punem din nou şi să aşezăm întocmai şi în chip chibzuit în arhiva
noastră, împreună cu originalul, o copie sau transumpt al drepturilor celor
în al căror interes va fi, întărită cu sigiliul nostru capitular autentic, spre o
viitoare chezăşie trebuincioasă, făcând ca, la preamilostivele ordine cezaroregeşti şi guberniale sus-zise, să fie înscrise şi consemnate în prezentul act,
cuvânt cu cuvânt, fără a le micşora sau spori şi fără nicio schimbare,
cuprinsul şi conţinutul acestei scrisori şterse din pricina vechimii. Dat
marţi, după Duminica Invocavit 22, în anul Domnului 1786.
Confruntată cu originalul 23
Mihail Benkö cu propria mână. Lector al capitlului.
Francisc Zotyory cu propria mână. Al doilea arhivar
Citită şi păstrată de aceiaşi capitulari.
Act de întâmpinare şi interzicere pentru comitele Nicolae, fiul lui
Andreas de Syg, şi pentru magistrul Nicolae, fiul său, împotriva lui Nicolae,
Duminica Floriilor a căzut, în anul 1311, în data de 4 aprilie. Prima marţi după Florii a
căzut în data de 6 aprilie.
22
Duminica Invocavit este a şasea duminică înainte de Paşti. În anul 1786, a căzut în data
de 5 martie. Prima marți după Invocavit a căzut în data de 7 martie.
23
Documentul din sec. XVIII (1786) este un transumpt (duplicat al unei diplome, al unui
act) al documentului original.
21
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fiul lui Mokou, şi a oricăror altora, cu privire la vânzarea şi cumpărarea
moşiei Nandorlaka.
Comitatul Alba.”
*
Cum spuneam, în dreptul anului 1311, Coriolan Suciu indică o
pagină din Documente privind istoria României. Seria C., Transilvania,
Bucureşti, 1953, p. 504. Aici însă este tipărit un document, pe care îl
reproducem în cele ce urmează, cu notele publicate de C. Suciu):
[Documentul cu numărul]
„183.
6 aprilie 1311 (a treia zi după Florii) în fața capitulului Bisericii
Ardelene a Sfântului Arhanghel Mihail: nobilul Nicolae, fiul lui Andreas
din Gyog, și fiul Nicolae, numitul inspector Imre, din însărcinarea
domnilor stăpâni, pe baza dreptului vecinătății, interzice lui Nicolae, fiul
lui Mokou din Ciuci, ca pământul numit Nandurlaka, care e vecin și
alăturat cu terenul numit Hory (Heria), al domnilor, să-l vândă altora fără
consimțământul lor, întrucât au mai mult drept de cumpărare decât
oricine altul. (pe verso, cu aceeași mână, urmează același text în latină). 24
[Documentul cu numărul]
„1020.
5 ianuarie 1339. [Visegrád = reședință regală, Epiphaniae =
Boboteaza, în vig. Epiph. dom. se raportează la Bobotează, data de 5
ianuarie). Regele Carol I către Capitulul de Alba Iulia. Să trimită mărturia,
în a cărui prezență împuternicitul Mihai din Fărău sau fiii lui Lucaciu din
Eredeti, hártyán, hátlapján zárópecsét töredékével, DL 29110. • Regeszta: AOkl III.
36.sz.(https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv2_40/?pg=93&lay
out=s&query=29110)

24
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Cecălaca: Nicolae și Vasile să investească parohul de Alba magistrul Tatomir
și frații acestuia, subcancelarul regal magistrul Bacho și Ștefan în domeniul
Gâmbuț (comitatul Alba), donat prin intermediul voievodului ardelean
Toma (Thomas) şi prefectului (comes) din Zonuk, după ce a cutreierat
teritoriul acelui domeniu.” (traducerea: Ladislau Licker)
După cum se vede, şi aici este vorba tot de tranzacţia unor moşii 25.
[Documentul cu numărul]
„429
26 Februarie 1339, <Alba Iulia>. Capitulul din Alba Iulia raportează
lui Carol Robert, regale Ungariei, că a luat parte la hotărnicia moşiei Gâmbuţ1)
şi la punerea magistrului Bakw2) şi a fratelui său în stăpânirea ei. Vecinii
moşiei: Nicolae, fiul lui Lucaciu de Cecălaca3) cu pădurea Bichiş4), Martin, fiul
lui Kemény, cu moşia Ozd5), nobilii de Şilea6) şi de Sâmbenedic7), Mihail de
Fărău8), cu satele Fărău, Heria9), Nandra10) şi Bichiş.”26
Un tablou complet cu referinţele despre Nandra, din 1311 până în
1968, se găseşte în Enciclopedia Maghiară:
Nandra # Bichiş (Mureş); Lándor, Lándorlaka, Nándorlaka,
Nándortelke; Weissdorf (g); 1311 t. Nandurlaka (Györffy II. 176); 1339 v.
Nandorlaka (DIR/C III. 504); 1357 poss. Nandurlaka (Ub II. 141); 1358 poss,
Nandurlaka (DRH C XI. 244); 1395 poss. Nandortelke, 1435 poss. Landor
(Ub III. 159, IV. 573); 1443 Landor (Iczkovits 60); 1448, 1492 Landor, 1494
Landorlaka (KmJkv I. 351, II. 91, 123); 1733 Nandra (cK.); 1760-1762
Lándor (cB.); 1800, 1808 Lándor (El. 1800; Lipszky); 1817 Lándor (El. 1817);
1839 Landor, Nandra (Lenk II. 408); 1850 Landor (Népsz. 1850); 1850
Lando, Nandra, Weißdorf (UES); 1854 Lándor, Nandra (LRB 63); 1873,
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv2_40/?pg=367&layout=s&
query=30374
1)
Gumbucz, sat în raionul Luduş (reg. Cluj). 2) În text, forma Bacho. 3) Czekelaka, sat tot
acolo. 4) Bükeös, sat tot acolo. 5) Sat tot acolo. 6) Silye, sat în raionul Târnăveni (reg. Stalin).
7)
Szent Benedek, at tot acolo. 8) Forro, sat în raionul Aiud (reg. Cluj). 9) Hari, sat tot acolo.
10)
Nandorlaka, sat în raionul Luduş. Apud Regest în Történelmi Tár, 1907, p. 84.
25
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1877 Lándor, Nándra, 1882 ? Nandra, 1893 Lándor (Hnt. 1873, 1877, 1882,
1893); 1909 Nandra, Lándor (Dicţionar 1909); 1913 Lándor (Hnt. 1913);
1921 Nandra, Lándor (Dicţionar 1921); 1925 Nandra (Leg. 95/1925); Fehér
vm.; 1744-1784 Alsófehér vm.; 1785-1790 Fehér vm.; 1790-1850 Alsófehér
vm.; 1800 C. Albensis Inferior, in Inferiori Circulo, Processu Sz.
Benedekiensi; 1817 C. Albensis Inferior, in Circulo Marosiensi, Processu Sz.
Benedekiensi; 1839 Alsófehér vm., Szentbenedeki j.; 1850-1854 Gyfv. kat.
vidék Balásfalvi ker. Maros-Újvári alker.; 1854-1860 Maros-Vásárhelyi ker.
Radnóti j.; 1873, 1877 Alsófehér vm., Szent-Benedeki j.; 1880-1918 Alsófehér
vm., Marosújvári j.; 1919-1925 Jud. Alba de jos, pls. Ocna-Murăşului;
1925-1940 Jud. Turda, pls. Luduş; 1940-1945 Jud. Cluj-Turda, pls. Luduş;
1945-1940 Jud. Turda, pls. Luduş; 1941-1945 Jud. Cluj-Turda, pls. Luduş;
1945-1950 Jud. Turda, pls. Luduş; 1950-1952 RMŞ r. Luduş; 1952-1960 RCJ
r. Luduş; 1960-1968 RMAM r. Luduş]
Câteva dintre documentele indicate mai sus, cu referire la Nandra,
le-am putut găsi în bibliotecile clujene sau în mediul online.
Alte surse indicate:
– György Györffy, Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza.
(„History of Hungarian Geography During the Árpád Dynasty”), I–IV,
Budapest, 1963-1998.
– Nándorlaka. (Lándor, —, Nandra.) 1311 Nandurlaka (Dl 29110),
1443 Landor (Dl 30437). Birtokosok: 1311: a csucsi nemesek. Különben l.
Acintos.
– 1311 villa Nandorlaka, în Documente privind istoria României.
Seria C., Transilvania, Bucureşti, 1953, p. 504.
– 1443 Landor în Iczkovits Emma, Az erdélyi Fehér megye a
középkorban (Comitatul Alba din Transilvania în Evul Mediu), Budapeta,
1939, p. 60
– 1455 Nandor în Banffy, Oklevéltár a Tomaj nemzetségbeli
Losonczi Bannffy csalad történetchez (Documente privitoare la istoria
familiei Banffy de Losoncz din neamul Tomaj), Vol. I (1214-1457, Editura
Varju Elemer, 1908, p. 685;
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– 1733 Nandra, în Conscripţia Klein, respectiv în Augustin Bunea,
Episcopul Ioan Inocenţiu Klein (1728-1751), Tipografia Seminarului
Arhidiecezan, Blaj, 1900 (are în anexe: Statistica românilor din
Transilvania în 1733); Augustin Bunea, Episcopii Petru Aron şi Dionisiu
Novacovici, sau istoria românilor transilvăneni, de la 1751 până la 1764; cu
250 documente române, maghiare, latine, franceze, italiane şi germane,
publicate în întregime ori în extras, Tipografia Seminariului Arhidiecezan,
Blaj, 1902 (are în anexe: Statistica românilor din Transilvania în anul 1750,
făcută de vicarul episcopesc Petru Aron). Aceeaşi statistică a publicat-o în
revista Transilvania din Sibiu, anul XXX, nr. IX, nov. 1901.
– 1760-1762 – Landor, în Conscripţia Buccow (1760-1762); cf. şi
Virgil Ciobanu, Statistica românilor ardeleni din anii 1760-1762, în
Anuarul Institutului de Istorie Cluj, 1924-1925, Cluj, 1926, p. 618-700.
– 1854 – Landor, Nandra, în Buletinul Guberniului Provinciale
pentru Marele Principat al Transilvaniei, cursul anului 1854. Mănunchiul
IV (partea românească cu chirilice). În germană cu titlul: Landes
Regierungs Blatt für das Grossfürstenthum Sieberbürgen. Jahrgang 1854. II.
Abtheilung. IV Stück. În maghiară: Erdély nagyfejedelemégét illetö
Országos Kormánylap, 1854-diki évfolyam. II. Osztály. IV. Darab. Un
singur volum, de 112 pagini, tipărit în cele trei limbi. În colecţia Mike
Sandor, arhiva istorică a Academiei Republicii Socialiste România, Filiala
Cluj, Anexa I, p. 63.
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Cinci secole de istorie într-un sat
Atestată din 1311, Nandra este un sat aparţinând astăzi comunei
Bichiş, situat pe firul de apă al pârâului numit Valea Năndrii, străjuit de
câteva dealuri, cu înălţimi până în 300 m (Bonţoaia, Podirei, Dâlmile lu’
Firi, Dealu’ Cecălăcii), în vest întinzându-se o luncă mai largă, Landor
(nume rămas de la vechea denumire a satului).
Din punct de vedere administrativ27, zona a suferit, de-a lungul
secolelor, câteva schimbări, nu esenţiale, ci mai mult ca denumire.
Astfel, în Evul Mediu (sec. XII), comunele Aţintiş şi Bichiş
aparţineau de Comitatul Alba 28, care era „comitat regal”, devenit, un secol
mai târziu, „comitat nobiliar”. Din 1765, comitatul Alba se divide în
comitatul Alba de Jos (căruia îi aparţineau Aţintiş, Bichiş, Cuci) şi Alba de
Sus. Subdiviziuni ale acestor comitate purtau denumirea de „Cercuri”,
Aţintiş şi Cuci făcând parte din Cercul Ocna de Mureş, iar Bichişul,
împreună cu satele din jur (Botez, Herepea, Petrilaca), din cercul
Sânbenedic 29. Prima jumătate a secolului XIX aduce, în Marele Principat
al Transilvaniei, o nouă schimbare a denumirilor administrativ-teritoriale,
şi anume în „districte militare” (împărţite în circumscripţii şi cercuri).
Districtul Alba Iulia cuprindea Circumscripţia Blaj, împărţită în Cercul
Valea Izvoarelor (din care făceau parte Bichiş şi Aţintiş), Cercul Ocna
Mureş (cu Gheja, Cecălaca, Botez, Nandra, Gâmbuţ), Dej şi Cetatea de

Cf. Benedek Josef (coord.), Titus-Cristian Man, Analiza geografică a structurilor și
proceselor teritoriale din perspectiva planificării spațiale. Județul Mureș, Presa
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2016.
28
Ibidem, p. 167.
29
Ibidem, p.184.
27
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Baltă 30. Mult mai târziu, Nandra făcea parte din pretura Iernut. În Diploma
imperială din 1860 este promisă autonomia tuturor popoarelor din
Imperiu, câteva propuneri îndrăzneţe fiind făcute de Francisc Kemény,
aparţinând celebrei familii care a dat şi un Principe al Transilvaniei, născut
la Bichiş, Ioan Kemény.
Istoria consemnează, la începutul secolului XX, comunele
(împreună cu satele aparţinătoare) Bichiş, Aţintiş ca făcând parte din
Comitatul Alba de Jos, cercul Ocna Mureş. Schimbările survenite în
secolul XX pot fi punctate astfel: în perioada interbelică (în 1919) se
introduce termenul de judeţ (= comitat) şi plasă (= cerc), în 1925, judeţul
Mureş-Turda devine jud. Mureş, iar judeţul Târnava Mică, plasa Iernut,
care cuprinde inclusiv Bichişul.
Comuniştii înfiinţează, în 1952, Regiunea Mureş Autonomă
Maghiară, cu reşedinţa la Tg. Mureş, iar Raionul Luduş, cu toate comunele
aferente, trece la jud. Cluj, până în 1960, când revine la Mureş Autonomă
Maghiară. De menţionat că, în 1964, se schimbă în zonă numeroase
denumiri de sate, cu nume ale unor personalităţi locale (Papiu-Ilarian),
inovaţie de care scapă satele de la sud de râul Mureş.
Ce s-a întâmplat pe moşia Nandorlaka, de la 1311 până la 1784,
când a avut loc Răscoala lui Horea, iar referinţele despre satul Nandra sunt
mai numeroase? Răspunsul este uşor de dat: Nandra a avut soarta tuturor
localităţilor din Transilvania, care au fost cucerite treptat, după anul 1000,
de către maghiarii care, din Panonia, unde se stabiliseră la venirea lor din
Asia, au atacat tot mai mult Europa Centrală, la est, sud şi nord-est de
Panonia.
După retragerea aureliană, din anul 274, dacii liberi (creştinaţi, în
limba latină, în urma Edictului de la Milano, din 313, dat de împăratul
Constantin cel Mare), în timp ce înfruntau populațiile migratoare, s-au
romanizat. După anul 350, au trecut peste Dacia valuri de goţi, huni, gepizi,
avari, care nu au rămas însă aici, iar cei care au rămas au fost asimilaţi de
populaţia locală, latinofonă. În secolele V-VI, din stepele estice au năvălit
30

Ibidem, p.188.
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slavii, care, după 602, au trecut Dunărea şi s-au răspândit în Balcani, unde
au format popoare noi – bulgari, sârbi, croaţi –, iar cei care au rămas la
nordul Dunării au fost şi ei asimilaţi.
Un alt val de migratori a avut loc în secolele X-XIII, fiind format
din unguri, pecenegi, cumani, tătari etc. „Ungurii – scriau academicienii
Ioan-Aurel Pop şi Ioan Bolovan – erau o populaţie nomadă (călătoare), de
origine fino-ugrică (cu alte cuvinte nu erau indo-europeni, cum erau mai
toate popoarele Europei), din marea familie de popoare uralo-altaice.
Plecaţi din centrul Asiei, ungurii s-au amestecat, în popasurile lor destul
de lungi, cu alte etnii, mai ales turcice. Cetele ungurilor, în căutare de noi
păşuni şi alungate dinspre est de alţi migratori, s-au îndreptat spre vest şi
nord-vest, prin cetăţile Vladimir şi Kiev, au prădat totul în calea lor şi, pe
la 895-896, au trecut Carpaţii Păduroşi spre sud-vest şi s-au revărsat în
Câmpia Panonică. Aici, după o serie de lupte cu vechii locuitori, şi-au
aşezat corturile, au construit cetăţi de pământ şi au organizat dese expediţii
de jaf contra popoarelor şi structurilor politice din jur. Au atacat mai întâi
spre teritoriile de azi ale Austriei, Italiei, Germaniei şi chiar Franţei, până
ce, în 955, au fost opriţi de o armată germană a regelui Otto cel Mare (viitor
împărat) şi înfrânţi la Lechfeld. După aceasta, şi-au concentrat atacurile
mai mult în Europa Centrală, la est, sud şi nord-est de Panonia. Timp de
aproape un secol de la venirea în Europa Centrală, ungurii nu au cucerit şi
organizat efectiv mari teritorii, fiindcă ei nu aveau un stat propriu-zis, erau
păgâni, se aflau în faza gentilico-tribală şi urmăreau prioritar jaful sau
prada, principalul lor mijloc de trai. După un timp, au devenit sedentari,
au început să practice agricultura, au suferit influenţe din partea
populaţiilor şi popoarelor cu care trăiau împreună şi în vecinătate, s-au
creştinat, iar în anul 1000 şi-au proclamat regatul, adică statul lor de model
occidental (feudal), cu puternice elemente de clan (grup de oameni bazat
pe rudenie, familie mare), moştenite din trecutul lor păgân. Abia după
aceasta au început expansiunea politico-militară în centrul Europei, spre
paguba statelor şi popoarelor din jur.” 31
Pop, Ioan-Aurel; Ioan Bolovan, Istoria Transilvaniei, Academia Română. Centrul de
Studii Transilvane, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2013, p. 45-47.
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Pentru populaţia latinofonă majoritară din Transilvania, invaziile
maghiare au avut, pe durata multor secole, consecinţe grave asupra
populaţiei majoritare, româneşti, în sensul că au creat inegalităţi
economice, politice şi sociale greu de imaginat. De aici trebuie plecat,
pentru a înţelege răscoala lui Gheorghe Doja (din 1514) şi cea a lui Horea,
Cloşca şi Crişan, din 1784.
De la actul de atestare şi până la 1784, Nandra mai este amintită
încă în 13 documente, cinci din aceste referinţe fiind identificate, traduse
şi publicate şi în cartea de faţă. Ele se referă, în general, la litigii legate de
pământ (moşteniri, vânzări, cumpărări etc.)
Revenind la situaţia ţăranilor din Transilvania, trebuie spus că
regimul de obligații ale țărănilor români față de noii stăpâni de pământuri
a fost fixat prin mai multe reglementări, începând cu secolul al XV-lea. O
sinteză a suferințelor îndurate de țăranul român din Ardeal în vremea
stăpânirii maghiare şi austriece ne-a lăsat-o istoricul Nicolae Densusianu,
în lucrarea Revoluțiunea lui Horea în Transilvania și Ungaria. 1784-1785,
redactată pe baza documentelor oficiale (1884), care scrie, între altele:
„Acum poporul român, oricât de vechi ne apare în istoria ţărilor de peste
Carpaţi, fu declarat de străin în Transilvania şi suferit în această ţară, ca
sclavii şi animalele, numai pentru folosul economic al principilor, al
naţiunii ungureşti, săseşti şi secuieşti.
De aici înainte, românii cuprinşi în masa cea mare a ţăranilor,
trebuiră să sufere toate mizeriile feudalității ungureşti, toate asupririle unei
nobilimi înzestrate cu mari libertăţi, dar fără sentiment de dreptate faţă de
ţăran. Moşia ţăranului era considerată ca moşia domnului său, fără ca
ţăranul să aibă dreptul de a se strămuta de la un domn la altul. El, întocmai
ca o materie brută, era declarat inamovibil (glebae adscriptus) de pe moşia
domnului său şi silit să împărţească întru toate soarta fondului nobilitar,
condamnat la o muncă perpetuă în folosul domnului feudal, câte 4-6 zile de
lucru pe săptămână, şi cu toate acestea silit să-i mai deie a 9-a sau a 10-a
parte din slaba sa recoltă, un anumit număr din produsul oilor, caprelor,
porcilor şi al stupilor, care de regulă i se luau de jumătate şi alte diferite
daruri de trei ori pe an şi iarăşi a 9-a sau a 10-a parte din recoltă, pentru
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preoţii catolici sau luterani, supus, în fine, la toate impozitele şi sarcinile
publice, să plătească cheltuielile pentru susţinerea armatei active, cheltuielile
pentru administraţiunea comitatelor, întreţinerea drumurilor şi a podurilor,
diurnele deputaţilor, din care cauză ţăranii din Ungaria şi Transilvania se
numeau şi mizerul popor contributor (mizera plebs contribuens), căci nobilii
erau scutiţi de orice impozite şi orice contribuţiuni. Moşia ţăranului se
împărţea adeseori între 8-10 copii, şi cu toate acestea fiecare din ei trebuia să
facă servicii ca pentru o moşie întreagă, supusă la stoarcerile şi abuzurile
funcţionarilor publici, care, până la anul 1730, nu aveau nicio plată în
Transilvania, ci trăiau numai din amenzile şi taxele ilegale, ce le scotea în
sumă nehotărâtă de pe spatele ţăranilor, supuşi, în fine, la arbitrul şi justiţia
implacabilă a domnului pământean, prinşi în jug ca animalele, pedepsiţi cu
câte 50 până la 100 bastoane, scoşi de pe moşii, aruncaţi în lanţuri, trimişi şi
uitaţi în închisorile comitatelor, mutilați şi ucişi chiar de domnii lor, din care
unii aveau şi dreptul de viaţă şi moarte asupra ţăranilor (jus patibuli, jus
gladii). În scurt, ţăranul nu era decât un sclav fără drepturi politice şi civile,
condamnat chiar prin lege, ca el nicidată să nu poată scutura jugul iobăgiei,
declarat incapabil de a putea câştiga avere, lipsit de libertate personală şi
lipsit chiar de dreptul de a se putea apăra în contra domnului său, pe care nu
putea să îl cheme în judecată.
Şi pe lângă mulţimea de opresiuni, la care erau supuşi ţăranii în
general, mai trebuie să amintim aici suferinţele ţaranilor români din cauza
fanatismului religios al Bisericii Catolice şi Reformate. Religiunea romană,
în continuă persecuţiune din secolul al XIII-lea şi până în secolul al XVIIIlea, episcopii români trataţi ca eretici, destituiţi, aruncaţi în închisori,
preoţii deveniţi iobagi, mulţime de biserici luate din posesiunea românilor,
mai întâi de catolici şi apoi de reformaţi, icoanele din biserici călcate în
picioare, aruncate pe stradă sau arse în foc, sărbătorile româneşti
nerespectate şi ţăranul român adeseori silit, la patul morţii, să cheme pe
preotul catolic sau calvin.
Şi la toate aceste se mai adăugau, în fine, mizeriile provenite din
antagonismul naţional, antagonism care a existat întotdeauna între
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elementul unguresc şi român din Transilvania. Poporul român considerat
ca un element periculos în ţară, naţiunea română întreagă declarată fără
patrie, românul batjocorit, insultat şi umilit la toate ocaziunile, înaintea
tribunalului tratat mai rău decât iobagul ungur, legile penale aplicate cu un
fel de barbarie asupra lui şi peste tot o triplă opresiune asupra românului,
ca iobagi, ca biserică şi ca naţiune.
Aceasta era poziţiunea politică şi socială a ţăranilor români din
Transilvania şi Ungaria. Numele de român ajunsese aproape sinonim cu
numele de iobagiu, şi amândouă exprimă una şi aceeaşi noţiune, «un sclav
trântit în pulbere şi menit să trăiască sub arbitriu».
Diferitele uşurări ce le acordase ţăranilor câţiva regi ai Ungariei şi
principi ai Transilvaniei au rămas, în practică, totdeauna fără rezultat.
Nobilimea ungurească se considera singura în drept să reguleze soarta
ţăranului şi ea privea orice uşurare a iobagului din partea puterii
monarhice ca un atentat asupra privilegiior sale, așa că arbitriul domnului
pământean a rămas totdeauna singura lege în privința ţăranului.
De aici o mulţime de revoluţiuni ale iobagilor în contra nobilimii.
Ţăranii storşi, maltrataţi, disperaţi, fără protecţiune, şi fără perspectivă de
a li se uşura soarta, apucară în mai multe rânduri armele în contra
nobilimii, cercând singuri să-şi facă dreptate şi singuri să scuture jugul
sclaviei; așa că istoria Transilvaniei şi Ungariei din secolul al XIV-lea şi
până le secolul al XVIII-lea este plină de revoluţiuni, tumulte şi vărsări de
sânge, de-ale iobagilor în contra nobilimii 32.”
Țăranii din Transilvania au scăpat de jugul iobăgiei în august 1785,
când împăratul Iosif al II-lea a dat patenta prin care îl dezleaga pe țăranul
român de glia stăpânului. Reforma a devenit efectivă abia după Revoluţia de
la 1848. Conform patentei lui Iosif al II-lea, fiecare țăran primea dreptul de a
se căsători în voie, de a învăța carte și o meserie. Nimeni nu mai era obligat să
muncească la curțile nobililor, decât pe baza unei înțelegeri. Prin măsurile
Nic. Densusianu, Revoluţiunea lui Horea în Transilvania şi Ungaria, 1784-1785. Scrisă
pe baza documentelor oficiale. Ediţie îngrijită şi prefaţă de I. Oprişan, Editura Vestala,
Bucureşti, 2017, p. 66-68.
32
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luate, împăratul de la Viena urmărea transformarea țăranilor în supuși
credincioși Vienei, pentru ca aceştia să nu mai constituie un pericol şi pentru
a scădea rolul nobilimii maghiare în Transilvania. De aceea, pentru măsurile
luate, Iosif al II-lea a rămas în mentalul românesc sub efigia „bunul împărat”.
Chiar dacă la prima vedere reformele propuse de Iosif al II-lea par favorabile
românilor, ei rămâneau la discreția nobilimii maghiare, care şi-a păstrat o
parte din pământuri şi multe privilegii şi după Unirea din 1918.
Este semnificativ faptul că Reforma agrară din 1945 prevedea
exproprierea moşiilor mai mari de 50 de ha, iar ţăranilor săraci din Nandra
li s-au împărţit loturile cuvenite din moşia grofului Simion Kemény.
Cu excepţia evenimentelor revoluţionare de la 1848, când
insurgenţi maghiari veniţi din altă parte (nu din Bichiş sau Ozd) au ridicat
din Nandra patru bărbaţi, pe care i-au împuşcat pe un deal de lângă
Petrilaca, nu se cunosc alte disensiuni între românii şi maghiarii celor
patru sate din comună. Dimpotrivă, faptul că, la un moment dat, în cele
două sate ungureşti (Bichiş şi Ozd) trăiau circa 50 de români, tot atâţia
maghiari locuind în cele două sate românesti (Nandra şi Gâmbuţ), arată
spiritul de convieţuire paşnică, existent în comună. Năndrenii le vindeau
maghiarilor din Ozd şi Bichiş fân şi cereale, iar meşterii maghiari din cele
două sate au construit majoritatea caselor din Nandra. E adevărat că
relaţiile nu au mers până la căsătoriile mixte, dar coexistenţa paşnică a
românilor şi maghiarilor din comuna Bichiş nu se poate nega.
Comuna Bichiş are, și în prezent, arondate patru sate, aşezate de-o
parte şi de alta a Pârâului Aţintiş: Bichiş, Ozd (sate maghiare) şi Nandra şi
Gâmbuţ (sate româneşti). Bichişul (în maghiară: Magyarbükkös) este
atestat documentar în anul 1296, Ozdul (în maghiară: Magyarózd sau Ózd)
este atestat din 1332, Nandra din 1311, iar Gâmbuţul din 1299.
Informaţiile despre cele patru sate sunt relativ puţine, pentru că nu există
o monografie propriu-zisă a comunei. Doar scriitorul maghiar Horváth
István, născut în satul Ozd, a scris o monografie a satului său natal.
La recensământul din 2002, comuna Bichiş avea 1039 locuitori, din
care 644 maghiari, 286 români, 109 romi. În 2011, Nandra număra 115
locuitori.
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Satul Nandra – prezent pe hărțile iosefină, franciscană și
iosefino-franciscană
Harta iosefină, realizată între 1764-1785, din raţiuni militare (în
timpul „Războiului de Șapte Ani”), este prima ridicare topografică a
provinciilor care alcătuiau Imperiul Habsburgic 33. Harta conţinea, inițial,
3589 de cartografii, completate, ulterior, până la 4096 de planşe, toate
desenate și colorate de mână. Ele sunt păstrate în prezent la Kriegsarchiv
(Arhiva de Război) din cadrul Arhivelor de Stat ale Austriei. Elaborarea
acestor hărţi a început sub domnia împărătesei Maria Tereza şi a continuat
sub cea a lui Iosif al II-lea, de unde şi denumirea lor (Josephinische
Landesaufnahme). Harta Marelui Principat al Transilvaniei a fost realizată
între 1769-1773.
Planșele, desenate și colorate manual, sunt însoțite de o schiță
generală a Transilvaniei, cu regiunile și cu vecinii acesteia („Ungarn”,
„Banat”, „Marmaros” [Maramureș], „Grenze [Granița] von der Moldau”,
„Grenze von der Walachai”). Informațiile, în general, nu sunt detaliate,
apărând, probabil, doar cele de interes strategic. Toponimele sunt notate
atât în germană (Klausenburg, Kukelburg), cât și în maghiară (Czintos,
Maros Vasarhelj), uneori în română (Mediaş).
Examinând cu atenţie harta nr. 141, unde apare Nandra, ești uimit
nu doar de exactitatea hărţii (elaborată cu mijloacele tehnice de atunci), ci
Ridicarea topografică iosefină (în germană Josephinische Landesaufnahme), denumită
și „Prima ridicare topografică”, este primul proiect unitar de ridicare topografică a
Imperiului Habsburgic. Cele 3589 planșe inițiale, desenate și colorate de mână, au fost
apoi completate până la 4096 de secțiuni. Au fost denumite după Iosif al II-lea, împărat
romano-german. În prezent sunt păstrate în Arhiva de Război (Kriegsarchiv) a Arhivelor
de Stat ale Austriei (Cf. wikipedia.org.)
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şi de câteva detalii: mulţimea pădurilor de care era cuprinsă Transilvania,
marcarea caselor, care formau satele din Ardeal, cu roşu, ca şi când ar fi
fost acoperite cu ţiglă, cum erau probabil în spaţiul germanic (or, la noi,
erau acoperite cu paie), ca şi mulţimea detaliilor (pârâul care străbate
Nandra era numit Vallie Nandri).
Atunci când descoperi, ca năndrean, numele satului tău natal pe
harta iosefină, preţuirea pentru acest împărat luminat devine şi mai mare.
Același sentiment îl trăiești, călătorind de la Cluj-Napoca la Nandra,
mergând, până la Turda, pe drumul pe care a mers şi Iosif al II-lea (într-una
din vizitele sale prin Transilvania), îndreptându-se spre Sibiu, unde a tras
la un hotel care, de atunci, se numeşte Împăratul Romanilor!
Îl îndrăgești, așadar, pe luminatul împărat Iosif al II-lea, pe cât de
antipatică era mama sa, împărăteasa Maria Tereza, cea care, în 1775, în
urma unui război dintre turci şi ruşi, a cerut sultanului o rectificare de
frontieră, respectiv anexarea părţii de nord a Moldovei, numită Bucovina,
eveniment comentat astfel de Eminescu: „La anul 1774 au intrat oştirile
austrieceşti, cu dispreţul oricărui drept al ginţilor, în pace fiind cu Poarta
şi cu Moldova, în partea cea mai veche şi mai frumoasă a ţării noastre; la
1777, această răpire fără de samăn s-a încheiat prin vărsarea sângelui lui
Grigorie Ghica V. Vod. Fărădelege nepomenită, uneltire mişelească,
afacere dintre o muiere desfrânată [subl. I.R.] şi între paşii din Bizanţ,
vânzarea Bucovinei va fi o vecinică pată pentru împărăţia vecină, de-a
pururea o durere pentru noi.” 34
Unii au şi alte motive, personale, să-l preţuiască pe Iosif al II-lea.
Ilie Rad, de pildă, elev în clasele primare, era mereu întrebat, alături de
ceilalți colegi, cum se numesc părinţii, deşi numele acestora erau trecute la
sfârşitul catalogului. Toţi colegii aveau mame cu numele Maria, Elena,
Emilia, Ana, Floarea, Viorica, Terezia, Cornelia etc., iar taţii purtau tot
nume obişnuite: Ioan, Petru, Vasile, Alexandru, Mircea, Liviu, Viorel,
Gheorghe, Aron, Adrian etc. Numai el trebuia să răspundă că pe mamă o
34

Mihai Eminescu, Opere, IX, 1980, p. 429.
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cheamă Iozefa, iar pe tată – Gaftonic. Toţi colegii zâmbeau la auzul acestor
nume ciudate. Mult mai târziu, la Viena, și-a explicat prenumele mamei ca
un omagiu discret şi poate involuntar adus acestui împărat, prieten al
românilor ardeleni! Să nu mai vorbim de faptul că Josefina (Joséphine) a
fost soţia generalului Bonaparte (din 1796), fiind încoronată împărăteasă
în 1804. Prenumele acela îl purtase, iată, şi o împărăteasă celebră, câştigând
astfel o aură de nobleţe, de care copilul nu era conştient încă, pe atunci.
O importantă piaţă vieneză poartă numele Împărtului,
„Josefsplatz”. Acolo se află statuia ecvestră, de aramă, devenită verde prin
trecerea anilor, a împăratului Iosif al II-lea, fiul împărătesei Maria Tereza,
coregent al mamei sale (1765-1780), apoi împărat (1780-1790) al vastului
Imperiu Habsburgic. Proiectându-şi eroul în spiritul glorioasei tradiţii
romane, sculptorul ni-l înfăţişează pe împărat în sandale romane, având pe
cap o cunună de lauri, care îi relevă acestuia „trăsăturile inteligente şi fine,
gura expresivă, dar tăioasă, angajată parcă într-un monolog fără sfârşit
asupra bâjbâielilor suveranilor în căutarea tainelor domniei”, după cum
observa George Sbârcea, într-o frumoasă carte dedicată Austriei 35. Nu poți
să nu te gândești la impactul iosefinismului asupra vieţii românilor din
fostul Imperiu Habsburgic. Adept al absolutimsului luminat, Iosif al II-lea
a contribuit enorm, prin reformele pe care le-a iniţiat, la ameliorarea vieţii
românilor oropsiţi din imperiul multinaţional. Să amintim câteva.
În 1781, a emis o ordonanţă asupra presei, prin care au fost
diminuate rigorile cenzurii. A secularizat averile unor mănăstiri şi ordine
călugăreşti, sub motivul că „nici şcoli n-au ţinut, nici bolnavi n-au ocrotit,
nici ştiinţă n-au cultivat” (David Prodan). Tot în 1781 a emis Edictul de
toleranţă, care, deşi asigura primatul confesiunii catolice, oferea libertate
de manifestare şi celorlalte religii. Conform acestui edict, apartenenţa
religioasă nu mai constituia un criteriu de promovare, criteriile esenţiale
rămânând meritele, competenţa, talentul şi viaţa cinstită a persoanei
George Sbârcea, Ceasurile de zi şi de noapte ale Austriei, Editura Sport-Turism, col.
Mapamond, București, 1976, p. 6.
35
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respective – măsura fiind, să recunoaştem, de o frapantă modernitate. A
realizat, prin legea şcolară Norma Regia (1781), o adevărată restructurare
a învăţământului, punând accent pe învăţământul elementar, care a
devenit obligatoriu între şapte şi treisprezece ani. A iniţiat o reformă
administrativ-teritorială şi a îmbunătăţit situaţia evreilor. A dispus
introducerea limbii germane ca limbă oficială a statului (în locul celei
latine), oferind astfel, indirect, un prilej de afirmare a limbilor naţionale.
Dar poate una dintre cele mai importante reforme ale sale a fost
desfiinţarea şerbiei, a iobăgiei – măsură aplicată în Transilvania, e drept,
doar după răscoala lui Horea, din 1784.
Dorind să cunoască nemijlocit nevoile supuşilor săi, făcea dese
călătorii prin provinciile imperiului, îi primea pe ţărani în audienţă, intra
în casele lor, le asculta plângerile şi, uneori, spunea câteva cuvinte în limba
acestora, pentru a-i flata şi a le da curaj.
Toate aceste măsuri, conjugate cu aversiunea împăratului faţă de
nobilimea neproductivă şi necontribuabilă, i-au creat lui Iosif al II-lea,
printre românii ardeleni, un fel de mit, încă în viaţă fiind. Astfel, un
versificator ortodox, vedea în împărat, încă la urcarea sa pe tron, „al doilea
Traian”, iar autorul Molitvelnicului de la Blaj, din 1784, scria versuri de
mulţumire: „Lui Iosif cel Mare, de neamuri iubit,/ Soare de scutinţă, nouă
răsărit.” Gheorghe Şincai a fost şi el cucerit de figura împăratului, „sub care
au resufleţit românii”, iar Samuil Micu îl lăuda pentru curajul de a fi
desființat şerbia.
Dar poate cel mai mare elogiu în spaţiul românesc i l-a adus
împăratului venerat istoricul David Prodan, cel mai bun cunoscător al
epocii iosefine. În monumentalele sale lucrări, Răscoala lui Horea (1979) şi
Supplex Libellus Valachorum (1984), cercetătorul îi dedică lui Iosif al II-lea
capitole speciale, scriind la un moment dat, în stilul său inimitabil: „Despre
el intelectualitatea românească nu vorbeşte decât ca despre cel mai mare
binefăcător al naţiunii române. Numai el i-a cunoscut suferinţele şi le-a
căutat tămăduirea, numai el a aşezat-o în rândul cetăţenilor patriei, numai
el a înţeles cu adevărat drepturile omului şi ale cetăţeanului. El mai ales i-a
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deschis porţile la şcoli, la funcţii, fără deosebire de naţiune sau confesiune,
mai ales el i-a netezit drumul ascensiunii.”36
Atât de ataşat s-a arătat împăratul Iosif al II-lea faţă de cauza
românilor, încât un conte maghiar n-a ezitat să îl numească „nebunul
românilor” (stultus valachorum). E de reflectat la acest caz: când un om
politic străin sprijină şi apără (vai, atât de rar!) drepturile (legitime!) ale
românilor, „neamicii” acestora nu ezită să-l numească… nebun!
În 1807, aceste hărţi, începute pe vremea Mariei Tereza și terminate
în timpul lui Iosif al II-lea, au fost înlocuite printr-o altă ridicare topografică,
realizată în timpul împăratului Francisc I, care a mai fost rege al Ungariei și
al Boemiei (1792-1835), împărat al Austriei (1804-1835) și Mare Principe al
Transilvaniei, hartă care se numeşte, după noul împărat, Ridicarea
topografică franciscană (Franziszeische Landesaufnahme). Conform Wikipedia,
în această calitate a participat la coalițiile antinapoleoniene, fiind unul din
întemeietorii Sfintei Alianțe (în cadrul căreia s-a și luat inițiativa unei noi
ridicări topografice, actualizate și mai extinse). Împăratul a vizitat orașul
Sibiu în septembrie 1817, împreună cu soția sa, împărăteasa Carolina
Augusta (cu acel prilej a fost realizat iluminatul stradal al orașului Sibiu; de
aceea, împăratul are în oraşul Sibiu un bust.). Harta franciscană, realizată
între 1806-1869, este a doua ridicare topografică, izvorâtă din nevoile
strategice ale războaielor cu Napoleon. Francisc al II-lea al Austriei a
ordonat această lucrare, cunoscută sub numele de Zweite oder Franziszeische
Landesaufnahme. După cum notează articolul de pe Wikipedia, ea a
însumat, inițial, peste 3300 de planșe, completate de-a lungul timpului, până
în 1869.
Această ridicare topo nu a fost și ultima în care figurează Nandra.
Harta franciscano-iosefină (Franzisco-Josephinische Landesaufnahme sau
Drite Landesaufnahme) a fost cea de-a treia, elaborată între 1869-1887,
având tot un scop militar, o completare și actualizare a hărților precedente.
David Prodan, Supplex libellus Valachorum. Din istoria formǎrii națiunii romȃne,
Editura Științificǎ și Enciclopedicǎ, București, 1984, p. 244.
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În acest ansamblu de cartografii, există notate mai multe localități sau
cursuri de apă, cu denumirile lor. În zona unde este marcată Nandra 37, se
observă, destul de ușor, formele de relief, cu precădere dealurile din
împrejurimi, hașurate în așa fel, încât să-ți dai seama de orientarea
povârnișurilor și cu notarea înălțimii lor. Aflăm, în felul acesta, că Nandra
se situează între dealuri cu altitudini de 510 m (Dealul Botezului), 457 m
(Bonțoaia) și 440 m (Răzorul, din Cecălaca). Regăsim, apoi, drumurile
principale (dar și unele secundare, de-a lungul cărora se înșiră localitățile
(casele marcate cu pătrățele negre), bisericile sau mănăstirile (însemnate
cu cruci). Denumirile satelor sunt în limba maghiară (Lándor,
Mgy[Magyar]-Bükkös, Csekelaka, Batizháza, Czintos, Istvanháza,
Mar[os]-Szt.-Jakab, Gambusz, Ol[ah]-Péterlaka etc.), însă denumirile
geografice sunt în română (D[ealul] Botezului, D[ealul] Gâmbuțului,
Răzorul). Excepție fac, însă, cursurile de apă importante, cu denumiri
maghiare: Maros, Landor p[atak]. Celelalte pârâuri sau dealuri mai mici
apar pe hartă, însă fără numele lor.

Împăraţii Iosif al II-lea şi Francisc al II-lea, în timpul cărora au avut loc cele două
ridicări topografice ale Imperiului Habsburgic.
37

Cf. www.lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/200e/42-46.jpg.
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II. Secole de credință creștină
A existat, „pe locul Landor”, din hotarul satului Nandra,
o mănăstire?
Începând munca se colectare a datelor pentru o monografie a
satului Nandra, din comuna Bichiş, jud. Mureş, am consultat o excelentă
lucrare, semnată de dr. Ioana Cristache-Panait 38, care are un studiu
introductiv, datorat prof. dr. Vasile Drăguţ. În această lucrare se oferă
unele informaţii despre Biserica din Nandra, în care găseşte şi următoarea
afirmaţie: „Poporul a păstrat ştirea despre o mănăstire «pe locul Landor»,
spre Fărău, pe care niciun alt izvor nu o mai semnalează”39. Precizez că
Lándor este nu doar denumirea maghiară a satului Nandra, ci şi numele
unui hotar aflat în proprietatea acestui sat, situat aproximativ la mijocul
distanţei dintre Nandra şi Fărău.
În studiul introductiv amintit, Vasile Drăguţ scrie şi el, preluând
„ştirea” de care aminteşte dr. Ioana Cristache-Panait: „În judeţul Mureş,
situaţia este şi mai gravă, pentru că aici se mai păstrează 70 de lăcaşe, faţă
de 154, care au dispărut, de asemenea au dispărut nu mai puţin de 25 de
schituri şi mănăstiri” [între care se aminteşte şi Nandra, n. I.R.], alături de
mănăstirile (schiturile) din Aţintiş, Băiţa, Daia, Deag, Dumbrava,
Dr. Ioana Cristache-Panait, Biserici de lemn, monumente istorice din Episcopia Alba Iuliei,
mărturii de continuitate şi creaţie românească. Cu un Cuvânt înainte al Prea Sfinţitului
Emilian, Episcop al Alba Iuliei şi un Studiu introductiv de prof. dr. Vasile Drăguţ. Indice: Pr.
Ştefan Urda, Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Alba Iuliei, Alba Iulia, 1987.
39
Ibidem, p. 176.
38
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Hădăreni, Ibăneşti, Lăscud, Nandra, Nicoleşti, Orşova, Pădureni,
Petrilaca, Râciu, Runcu (Hodac), Ruşii Munţi, Sâniacob, Sânmartinu de
Câmpie, Solovăstru, Urişiu de Jos, Valea Iobăgeni, Valea Cuiejdiului” 40.

Mănăstirea din Fărău. Imagine preluată de pe site-ul Primăriei Fărău.

Care este adevărul? În mod evident, se face aici o confuzie între
presupusa mănăstire din hotarul Landor şi cea de lângă satul Fărău, puţin
mai departe, pe aceeaşi direcţie, sat Nandra – hotarul Landor, mănăstire
pe care unii năndreni chiar o frecventau.
Interesant mi se pare faptul că pe celebra hartă iosefină 41, din17691773, există menţiunea Wallahisches Monaster. Kloster, cam în zona dintre
Fărău (Forro) şi Nandra.
De pe site-ul comunei Fărău – sat în care s-a născut Alexandru
Lupeanu-Melin (1887-1937), profesor romancier, nuvelist, eseist, ziarist şi
Ibidem, p. 15.
E vorba de harta Die Josephinische Landesaufnahme. Sectio 140. Albenser und Thordner
Comitats, wie auch Aranÿaser Stuhls.
40
41
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traducător –, aflăm că mănăstirea consemnată în harta iosefină era iniţial o
biserică de lemn, cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”, datând din
anul 1664, fiind construită de către credincioşii din satul Şilea (sat aparţinând
şi acum comunei Fărău). Ulterior, sfântul locaş a primit hramul „Sfânta
Treime” şi a fost strămutat într-un loc mai apropiat de localităţile Fărău,
Heria, Gâmbuţ, Şilea şi Sâmbenedic, la cca 20 de km de Ocna Mureş şi de
Târnăveni.
Strămutarea a avut loc în 1996, în timpul stareţului Paisie Uleșan,
pictura din interior fiind realizată în anii 2002-2003. Biserica a fost sfinţită
la 28 oct. 2007, de către Arhiepiscopul Alba Iuliei, actualul Arhiepiscop al
Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolit al Clujului, Maramureșului și
Sălajului, ÎPS Andrei 42.
De menţionat că unele persoane în vârstă din Nandra îşi amintesc
de faptul că unii năndreni frecventau această mănăstire, poate şi pentru
faptul că era destul de apropiată de Nandra, pe drumul care ducea la „ocne”
(Ocna Mureş).
Aşa cum îmi spunea tânărul istoric Mircea-Gheorghe Abrudan,
harta iosefină (Die Josephinische Landesaufnahme) „a fost realizată la circa
10 ani după barbaria făcută de generalul Nicolas Adolf von Buccow, de
aceea nici nu apar pe hărțile josefine mănăstirile valahe, cele care apar fiind
nu întâmplător cele care au scăpat de tunurile feldmareșalului, anume:
Prislop, Sâmbăta de Sus, Geoagiu și Râmeț”. Iar mănăstirea de lângă Fărău,
fiind oarecum mai izolată, a scăpat şi ea de barbaria lui Buccow, fiind
menţionată în harta iosefină.

42

https://www.primariafarau.ro/manastirea-farau/#more-246 (data accesării: 22 ian. 2021)
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Evoluţia numărului de enoriaşi şi a bunurilor bisericii din
Parohia Nandra, pe baza conscripţiilor religioase
(1733-1900)
Istoria Bisericii Române din Transilvania este una foarte complexă,
cum complexe şi contradictorii erau realităţile economice, politice şi
sociale din principatul transilvan.
Ca urmare a Reformei religioase, catolicii din Transilvania
„trecuseră mai toţi la noile credinţe, iar averile vechi ale bisericii romane
fuseseră confiscate de principatul protestant.”43 Curtea vieneză ştia că
protestanţii recrutaţi dintre foştii catolici nu ar mai fi revenit la catolicism
şi, oricum, ei reprezentau doar o treime din populaţie, cei majoritari fiind
ortodocşii, încât spre aceştia trebuia îndreptată atenţia Curţii vieneze.
Ortodocşii erau ei înşişi curtaţi de cultele protestante, mai ales de calvini,
numai că aceştia nu aveau nicio şansă de a-i converti pe români la
calvinism, întrucât calvinii urmăreau „să desfiinţeze complet tradiţia
bizantină şi să-i facă pe români de-a dreptul calvini.” 44
În aceste condiţii, imperialii au promis ca, în schimbul unirii cu
Biserica Romei (deci trecerea la catolicim), să ofere nu doar clerului român
avantajele pe care le aveau clericii altor culte, ci întreaga naţiune română
să fie egală cu maghiarii, saşii sau secuii din principat. Oferta a fost
acceptată de protopopii ortodocşi români (prin mai multe acorduri
semnate în jurul anului 1700), prezidaţi de Mitropolitul Atanasie Anghel,
cu condiţia păstrării tradiţiilor şi ritului bisericii răsăritene (desigur, şi cu
Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, Istoria Transilvaniei, Academia Română. Centrul de
Studii Transilvane, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2013, p. 147.
44
Ibidem, p. 148.
43
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acceptarea unor precepte catolice – recunoaştrea autorităţii papale, în
primul rând).
„«Biserica ortodoxă catolică» română, organizată între anii 16971701 – scria acad. Ioan-Aurel Pop –, ne-a reaşezat pe harta Europei în locul
cuvenit şi indicat de sorgintea noastră, făcând din români o veritabilă
punte de legătură între cei doi «plămâni» creştini ai vechiului continent
divizat (după metafora Sfântului Ioan Paul al II-lea).” 45
Nici după trei decenii de la „sfânta Unire”, avantajele promise nu
au fost oferite integral, din cauza împotrivirii nobilimii maghiare, care îşi
vedea periclitate anumite drepturi şi privilegii. În aceste condiţii, mulţi
români nu au mai trecut la noua confesiune, iar unii dintre cei trecuţi deja
au revenit la ortodoxie. În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, Curtea
de la Viena a recunoscut din nou Biseria Ortodoxă din Transilvania (17591761), căreia i-au acceptat chiar şi o episcopie, cu sediul la Sibiu.
Pe de altă parte, „prin menţinerea şi întărirea bisericii unite se
urmărea sporirea numărului catolicilor, pentru a se putea domina stările
ardelene, constituite în majoritate din luterani şi calvini, refractari regimului
austriac. Catolicizarea românilor din Transilvania trebuia să ducă în acelaşi
timp la îndepărtarea lor de marea masă a fraţilor din Ţara Românească şi
Moldova şi ataşarea cât mai strânsă la Imperiul Habsburgic.” 46
„Formarea confesiunii greco-catolice – scria Eugen de Gagy – peste
tot nu a fost o trebuinţă internă, asupra românilor au octroat-o [au impus-o,
n. I.R.] din afară, din cauze politice, şi dacă vechea biserică gr.-orientală nu
s-a nimicit pe urmele acesteia, la aceasta a contribuit în mare parte
conservatismul extraordinar al poporului român, care, în lipsa drepturilor
politice, şi-a putut consacra toată energia credinţei ortodoxe, ce i s-a
prefăcut în sânge, dar a contribuit la aceasta şi agitarea imperiului rusesc,
Ioan-Aurel Pop, Preşedintele Academiei Române, Prima Unire cu Occidentul, prefață
la vol. Cristian Bădiliţă, Laura Stanciu, Geniul greco-catolic românesc, Editura Vremea,
Bucureşti, 2019, p. 7.
46
Prof. Keith Hitchins şi prof. Ioan Beju, Statistica românilor ortodocşi din Transilvania
din anul 1766, în Mitroplia Ardealului, anul XXII, nr. 709, p. 506.
45
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care începu deja să experimenteze în Peninsula Balcanică şi care astfel nu
putea permite să intre în cultura şi sfera de interes a Apusului poporul acela
vecin, cu care mai avea încă scopuri mari.” 47
Dacă rolul Bisericii Greco-Catolice în occidentalizarea românilor
nu poate fi negat, trebuie amintite şi unele consecinţe negative ale acestui
proces (avem în vedere luptele religioase dintre românii uniţi şi neuniţi din
Transilvania, din anii 1760-1770, distrugerea, de către generalul Buccow, a
zecilor de biserici şi mănăstiri ortodoxe din Transilvania etc., sub pretextul
că acestea sunt într-un permanent contact cu cele din Țara Românească şi
Moldova, considerate „focare” ale ortodoxismului).
Nu este în intenţia mea discutarea acestei probleme dificile, despre
care s-au scris (şi se vor mai scrie) sute de cărţi şi articole, ci vreau doar să
refac istoria satului Nandra, inclusiv din perspectivă religioasă.
Trebuie spus că trecerea ortodocşilor la greco-catolici sau revenirea
acestora la ortodoxie depindea de foarte mulţi factori (numărul credincioşilor,
starea lor materială etc.), între care un rol important îl juca personalitatea
preotului, capacitatea sa de a-i lămuri pe credincioşi de avantajele sau
dezavantajele trecerii la unire. Este interesantă, în acest sens, o mărturie
existentă în conscripţia din 1900, referitoare la satul Botez, situat peste deal
de Nandra: „Filia Botez, pe timpul conscripţiei Episcopului Klein, număra 95
de suflete; avea biserică şi casă parohială; proprietatea bisericii consta din loc
arător de 6 iugăre şi cositor de 4 cară de fân; preoţi erau doi: Popa Simu şi
Popa George, ambii greco-catolici, căci dezbinarea de cătră S[fânta] Biserică
Greco-Catolică [adică desprinderea botezenilor de Biserica Greco-Catolică, n.
I. R.] s-a întâmplat numai după moartea acestor preoţi. [subl. I.R.]”48

Eugen de Gagy, Documente istorice. Diocesis Transilvaniae Disunitae anno 1805, în
Transilvania, anul XLII, nr. 1, ian.-febr. 1911, p. 48.
48
Şematismul veneratului cler al Arhidiecezei Metropolitane Greco-Catolice Române de la
Alba Iulia şi Făgăraş pre anul Domnului 1900, de la Sânta Unire 200, Tipografia
Seminarului Arhidiecezan, Blaj, 1900, p. 444.
47
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Pentru a vedea cât de vicleană şi nedreaptă a fost Curtea vieneză în
privinţa românilor ortodocşi, merită amintite măsurile care au fost luate
în urma conscripţiei lui Buccow:
„1. Menţinerea a 1750 preoţi uniţi în comune curat ortodoxe sau
cu majorităţi zdrobitoare ortodoxe. (Dintre aceştia: 472 preoţi uniţi în 338
comune fără niciun credincios; 139 preoţi uniţi în 83 comune, cu câte o
singură familie unită; 134, în 82 comune la câte două familii; 272, în 158
comune, la câte 3-5 familii.)
2. Proprietățile parohiilor ortodoxe, pământul şi casele parohiale s-au
dat preoţilor uniţi rămaşi fără credincioşi sau cu credincioşi puţini, pentru
a se putea menţine, pe tot timpul vieţii lor. Când preotul deceda, aceste
realităţi reveneau foştilor donatori-particulari, comună sau erar [erarul
era, în organizarea administrativă a provinciilor românești din Imperiul
Austro-Ungar, administrație financiară a statului, n. I.R.], în niciun caz
parohiei ortodoxe.
3. Urmărind acelaşi scop de dotare a bisericii unite, 255 clădiri de
biserici vechi ortodoxe, unele din sec. XVII şi chiar mai vcehi, aparţinătoare
unor puternice comunităţi ortodoxe, au fost date de comisie minorităţii unite,
contrar legilor transilvane şi chiar a regulamnetului întocmit de Buccow.
Atunci au fost «răpite» ortodocşilor bisericile mari din Făgăraş, Răşinari,
Ocna, Sălişte, Alba Iulia, Zlatna, Abrud, Câmpeni, Orăştie, Hunedoara etc.
Ortodocşilor le-au rămas la oraşe numai bisericile din Braşov şi Deva.
4. Altă măsură din planul de «pacificare» al Comisiei aulice a fost
distrugerea mănăstirilor. Sub pretextul că aceste modeste aşezăminte de viaţă
ortodoxă sânt în contact permanent cu mănăstirile din Ţara Românească şi
Moldova, de unde primesc îndemnuri de rezistenţă, Comisia aulică hotărăşte
alungarea călugărilor, distrugerea prin foc a mănăstirilor din lemn şi
dărâmarea cu tunul a celor de piatră şi cărămidă. Această operaţie nefastă s-a
început în iunie 1761 şi a continuat în anii următori. Acţiunea s-a soldat cu
nimicirea a peste o sută de mănăstiri şi schituri, cele mai multe din Ţara
Făgăraşului şi partea de sud a Transilvaniei. Restul mănăstirilor din
Transilvania au fost distruse sau casate între anii 1782 şi 1786.
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Prin această acţiune, viața mănăstirească la românii din
Transilvania se stinge pentru mai bine de o sută de ani.
Distrugerea mănăstirilor, efectuată în mod brutal de către Comisia
aulică şi continuată sub Iosif II prin măsuri administrative, fără a se ţine
seama de vechimea şi rolul lor cultural – multe având şcoli pentru copiii
sătenilor, ateliere de pictură, sculptură şi copiat acte şi mai ales cărţi –, a
lipsit pe românii din Transilvania de centrele active, prin care se menţinea
unitatea culturală şi religioasă a românilor de pe cele două versante ale
Carpaţilor.” 49
Mai trebuie amintit faptul că însuşi episcopul ortodox Dionisie
Novacovici, pentru a-şi dovedi obedienţa faţă de Viena, a acceptat să
reducă numărul hirotoniilor [hirotonia este învestirea cu darul preoției, ce
se face prin punerea mâinilor sau binecuvântarea arhiereului] şi să facă o
epurare a clerului ortodox. Din 424 de preoţi ortodocşi, 201 au fost
eliminaţi din rândul clerului şi trecuţi în starea de ţărani iobagi! [Probabil
era vorba de preoţii ortodocşi, care se hirotoniseră la episcopi din Valahia
sau Moldova, pentru că în Transilvania nu mai erau episcopi ortodocşi,
după unire, încât, drept pedeapsă, au fost trecuţi în rândul iobagilor!]
O importantă sursă de informaţii pentru localităţile din
Transilvania o constituie frecventele conscripţii realizate la iniţiativa
episcopiilor (greco-unite sau ortodoxe), respectiv a Curţii vieneze.
Pentru ca datele prezentate în tabelele următoare să fie cât mai
relevante pentru Nandra, am luat, spre comparaţie, cele cinci sate
româneşti din apropiere (Gâmbuţ, Cecălaca, Botez, Aţintiş şi Fărău), care
apar în tabel, după Nandra, în funcţie de numărul locuitorilor.
La fiecare tabel, am făcut câteva comentarii absolut necesare.
După anul 1900, când încep recensămintele civile, datele au fost
prelucrate la capitolul privind evoluţia numărului de locuitori ai satului
Nandra, cu toate datele aferente.

49

Prof. Keith Hitchins şi prof. Ioan Beju, art. cit., p. 506-507.
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Conscripţia Episcopului Ioan Inochentie Micu-Klein (1733)

Sztanciul
Szinul
Nikulae

Unit
unit

-

-

1

1

7

19

21

unit

-

-

1

1

-

28

63

unit

-

-

1

1

15

28

45

unit

-

-

1

1

3

25

43

unit

-

-

1

1

2

-

20

unit

-

-

1

1

4

12

19

Numărul
familiilor

Teren
arabil

Georgie
Kracsun
Sztephan
Kira

Fânaț

Botez

Vaszilie

Biserică

Cszekelaka
(Cecălaca)

Iuon
Nikulae

Casă parohială

Gambocz
(Gâmbuț)

Onya (Onea)

Bigam

Nandra
Forró
(Fărău)
Aczintis
(Ațintiș)

Neunit

Numele
localității

Numele
preotului
(sau
preoților)

Averea
bisericii

(Sursa: Dr. Augustin Bunea, canonic metropolitan, Din istoria românilor. Episcopul Ioan
Inocentiu Klein (1728-1751). Anul Domnului 1900. De la Unire 200, Tipografia Seminarului
Arhidiecezan Greco-Catolic, Blaj, 1900, p. 303).

Comentarii
Este prima conscripţie organizată în Transilvania, motiv pentru
care aceasta are o importanţă deosebită, fiind citată de unele conscripţii
ulterioare şi luată ca reper.
În tabel există o rubrică specială pentru preoţii neuniţi („non
unitus”), dar numărul acestora este destul de mic şi de fiecare dată neuniţii
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apar în localităţile unde erau mai mulţi preoţi. La numărul de familii
(locuitori) nu mai apare nicio precizare, concluzia fiind că toţi locuitorii
erau uniţi.
Numele localităţilor şi al preoţilor sunt scrise cu ortografie
maghiară (încă nu erau maghiarizate, cum se va întâmpla ulterior), dar nu
toate (Nandra şi Botez, de pildă). În legătură cu acest detaliu, sunt
interesante observaţiile lui Augustin Bunea: „Localităţile, cari aveau şi
numire ungurească, sânt scrise numai ungureşte, nu şi cu numirea lor
românească. Localităţile, cari aveau numai numire românească, sânt scrise
cu ortografie ungurească, fiindcă conscripţiunea era destinată pentru o
comisiune compusă din neromâni şi în majoritate din unguri. Cu
ortografie ungurească sânt scrise şi numele preoţilor în foarte multe cazuri,
ba unele nume sânt traduse pe ungureşte. Conumele preoţilor de comun
[de regulă, n. I.R.] nu este însemnat.” 50 Variantele româneşti ale numelor
de localităţi le-am trecut noi.
Termenul de bigam, existent în tabel, se referea la preotul căruia îi
murise prima soţie şi se căsătorise pentru a doua oară.
Este interesant apoi că, la averea bisericii, suprafaţa fânaţului este
calculată în care cu fân, iar a terenului arabil, în găleţi de seminţe!
Explicaţia lui Augustin Bunea este şi aici foarte interesantă: „Extensiunea
pământurilor – scrie Augustin Bunea – nu este indicată, dar la fânaţe se
spune, în cifre, câte care de fân produceau – foeneta curruum – şi, dacă
vom socoti că pe un iugăr se produce de comun două care de fân, uşor
putem calcula cât de mare era extensiunea în iugăre a fânaţului, din fiecare
comună bisericească. Asemenea nici la agri [teren arabil, n. I.R.] nu este
indicată extensiunea lor în iugăre, ci se arată numai cantitatea seminţei,
care se bagă în agri – arabiles cubulorum – adecă agri de atâtea găleţi
(găleata de 4 feldere). Socotind apoi că pe un iugăr se compută [se

Dr. Augustin Bunea, canonic metropolitan, Din istoria românilor. Episcopul Ioan Inocentiu
Klein (1728-1751). Anul Domnului 1900. De la Unire 200, Tipografia Seminarului Arhidiecezan
Greco-Catolic, Blaj, 1900, p. 303.
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calculează, n. I.R.] sămânţă de două găleţi, adecă de 8 feldere, din numărul
indicat al găleţilor uşor putem afla numărul iugărelor.” 51
În ce priveşte numărul locuitorilor, acesta se socotea după numărul
familiilor (al „fumurilor”). De regulă, o familie avea în medie 5 membri.
Se mai poate observa, din tabelul general al conscripţiunii, că
majoritatea parohiilor aveau un singur preot, dar unele aveau doi, trei sau
chiar patru preoţi, număr care nu era totdeauna proporţional cu numărul
locuitorilor, situaţie care se va reglementa în timpul lui Iosif al II-lea, în
sensul că nu putea exista o parohie, indiferent de confesiune, cu sub 50 de
familii, deci trebuia ca ortodocşii din Nandra (din cele 18 familii) să fie
afiliaţi la o parohie constituită legal. În funcţie de numărul românilor (mai
ales al celor uniţi), se stabilea câţi preoţi puteau fi scutiţi de taxele publice :
dacă localitatea era mare – se scuteau 3 preoţi, dacă era mijlocie – 2, iar
dacă era mică – un preot. Aceste scutiri se făceau conform Decretului
Mariei Tereza, din 9 septembrie 1743, care mai prevedea ca preoţilor uniţi
să li se dea, din teritoriul comunal sau nobiliar, o suprafaţă stabilită (teren
agrar şi fânaţ), din care aceştia să poate trăi.
Numele preoţilor este indicat doar cu prenumele acestora (cu câteva
excepţii: Onya/Onea, Kira, Sztanciul, Szinul – care pot fi nume de familie).
Faptul că numărul locuitorilor (al familiilor) nu este defalcat în
uniţi şi neuniţi (cum se va întâmpla în unele conscripţii viitoare) îi dă
dreptate istoricului Virgil Ciobanu, care scria: „Oare nu e mai natural a
crede că statisticile de la 1733 şi 1750 erau făcute cu prea mult zel pentru
«unire»"? 52

Ibidem, p. 303.
Dr. Virgil Ciobanu, Statistica românilor ardeleni din 1760-1762, în Anuarul Institutului
de Istorie Naţională, 1924-1925. Publicat de Alex. Lapedatu şi Ioan Lupaş, profesori de
istoria românilor la Universitate. Membri ai Academiei Române, III, 1924-1925,
Institutul de Arte Grafice „Ardealul”, 1926, p. 618.
51
52
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Statistica românior din Transilvania în anul 1750, făcută de
vicariul episcopesc Petru Aron, şi publicată de Dr. Augustin Bunea,
canonic metropolitan 53.
Comentarii. În conscripţia făcută de vicarul episcopal Petru Aron,
în 1750, sunt inventariate 100 de sate (din care 87 unite, iar 13 neunite).
Au fost luate în calcul doar satele pur româneşti, nu şi minorităţile de
români, care trăiau în sate dominate majoritar de maghiari sau de saşi.
Nandra apare aici la pagina 275.
În această conscripţie, „numirea satelor preste tot este cea
ungurească, fiind conscripţiunea destinată pentru organele statului. Chiar
şi comunele, cari aveau numai numire românească, sunt scrise cu
ortografie ungurească.”, scrie canonicul metropolitan, Augustin Bunea. 54
O altă constatare generală (care nu este valabilă în Nandra şi în
satele luate spre comparţie), „preoţi lipseau cu totul în multe comune
stăpânite de saşii luterani şi de ungurii reformaţi, cari nu puteau suferi
biserica românească din motive atât confesionale, cât şi naţionale. Dar de
altă parte, în comune curat româneşti, numărul preoţilor şi acum era mai
mare, decât cerea trebuinţa.” 55
Dacă în conscripţia lui Klein numărul sufletelor era socotit în
familii, în cea a lui Petru Aron se dă în număr efectiv. Populaţia satului
crescuse, aşadar, de la 105 persoane, la 144, dar în mod cert este vorba doar
de enoriaşii uniţi.
Comparativ cu recensământul din 1733, averea bisericii din
Nandra a scăzut puţin (de fânaţ, de la 7 la 6, iar la teren arabil, de la 19 la
16), situaţie existentă şi în alte localităţi. Acest lucru se explică prin faptul
că puteau exista şi alte înţelegeri între comunitatea locală şi preot, care
putea primi un număr de feldere de grâu, cucuruz, ovăz sau chiar bani, sare
gratuită, zile de lucru de la fiecare casă etc.
În conformitate cu un decret al Mariei Tereza, din 9 sept. 1743,
numărul preoţilor scutiţi de taxe se limita astfel: dacă comuna era mare, se
scuteau 3 preoţi, într-o comună mijlocie – 2, iar într-o comună mică –1
Transilvania, anul XXX, nr. IX, nov. 1901, p. 239.
Ibidem, p. 239.
55
Ibidem, p. 240.
53
54
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preot. În localitățile în care numărul preoţilor era mai mare decât prevedea
legea, preoţii aflaţi în exces puteau îndeplini rolul de cantori sau feţi.
Uneori, aceştia ţineau şi locul învăţătorilor şi al institutorilor.
De reţinut că în 1750, în satul Ozd existau 80 de români, în Bichiş
– 24, iar în Iștihaza (Istokhaza) – 55.
Sate mureşene în Conscripţia lui Buccow (1760-1762) 56

Total locuitori

Preoți

Familii

Preoți

Familii

Unite

Neunite

Agri

Fânaț

Vii

Case
parohiale

Averea Bisericii

Total familii

Biserici

Localitatea

Statutul personal

Lándor
(Nandra)

28

140

1

24

-

4

1

-

10

5

-

1

Forró
(Fărău)

10
8

540

3

8

2

10
0

-

1

80

13

-

4

Gambutz
(Gâmbuț)

70

350

3

16

2

54

-

1

24

4

60

3

Csintos
(Ațintiș)

66

330

3

5

-

61

-

1

12

8

-

2

Csekelaka
(Cecălaca)

36

180

1

8

1

28

1

-

15

10

-

2

Batisháza
(Botez)

36

180

1

3

2

33

-

1

10

6

-

2

Uniți

Neuniți

(Sursa: Dr. Virgil Ciobanu, Statistica românilor ardeleni din 1760-1762, în Anuarul
Institutului de Istorie Naţională, 1924-1925. Publicat de Alex. Lapedatu şi Ioan Lupaş,
profesori de istoria românilor la Universitate. Membri ai Academiei Române, III, 19241925, Institutul de Arte Grafice „Ardealul”, 1926, p. 618.

56

Virgil Ciobanu, op. cit., p 626.
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Am trecut, în tabelul anexat, datele preluate din conscripţia lui
Buccow, referitoare la satul Nandra. Pentru ca aceste date să fie cât mai
relevante şi mai corect interpretate, am ales, ca reper, și în acest caz, încă
cinci sate româneşti (sau majoritar româneşti), vecine cu satul Nandra:
Fărău, Gâmbuţ, Aţintiş, Cecălaca şi Botez, trecute aici în ordinea
descrescătoare a numărului de locuitori.
Pe marginea celei de-a treia conscripţii realizate în Transilvania, în
care este trecut şi satul Nandra, se pot face următoarele comentarii.
1. A treia conscripţie importantă din Ardeal este cea cunoscută sub
numele de conscripţia lui Nic. Adolf Baron de Buccow, general de cavalerie
şi comandantul trupelor imperiale din Transilvania, Baronul L. B. de
Möringer, consilier al Tezauriatului şi secretar al comisiunei, şi Baronul Fr.
L. Dietrich, de asemenea consilier al Tezauriatului, cu „scopul vădit şi
mărturisit ca Curtea din Viena să fie odată corect informată asupra
numărului adevărat al românilor şi despre progresele Unirii”. Conscripţia
fost publicată de dr. Virgil Ciobanu, care a dorit să arate, între altele, şi
„lupta dârză ce s-a dat, sat de sat, pentru credinţa ortodoxă.” 57
Pe bună dreptate, Virgil Ciobanu scrie: „Fără a voi să ne atingem
de simţul de dreptate şi echitate al lui Klein şi al lui Aron, autorii
conscripţiunilor din 1733 şi 1750, credem că suntem îndreptăţiţi a
considera conscripţiunea de la 1760-1762 de mai corectă şi mai
nepărtinitoare, întâi pentru că le stătea la dispoziţie tot aparatul
administrativ, civil şi militar, al doilea, pentru că era făcută de 3 funcţionari
superiori germani, un general şi 2 consilieri deprinşi a asculta şi respecta
ordinele de la Viena, şi al treilea, pentru că aceştia nu aveau niciun interes
deosebit nici pentru uniţi, nici pentru ortodocşi sau cel puţin pentru
ortodocşi cu siguranţă nu.” 58
În mod cert, recensământul lui Buccow este mult mai exact şi mai
obiectiv decât cele două recensăminte anterioare (din 1733 şi 1750), pentru
că, de pildă, „la 1750, după conscripţia făcută de Aron, erau 533.657 ro57
58

Dr. Virgil Ciobanu, art. cit., p. 617.
Ibidem, p. 617.
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mâni uniţi şi numai 4065 de români ortodocşi (13 uniţi la 1 unit). Cu 11
ani mai târziu, conscripţia făcută de Buccow şi de comisia aulică, mai sus
pomenită, găseşte 126.652 familii de ortodocşi (neuniţi) şi un mic număr
de uniţi (25164 familii), repectiv 1 unit la 5 ortodocşi, ceea ce înseamnă că,
la 1760, doar o cincime dintre românii ardeleni trecuseră la uniţi! Este o
dovadă clară, cum spune Virgil Ciobanu, că „statisticile de la 1733 şi 1750
erau făcute cu prea mult zel pentru «unire». 59”
Nu putem să nu împărtăşim opiniile autorului: „Am voit întâi să
mă luminez pe mine şi apoi şi pe alţii asupra frământărilor confesionale ce
au urmat după 1700 şi asupra enormei energii naţionale, ce s-a fărâmat şi
se mai pierde încă şi astăzi, în aceste lupte fără rost şi fără folos pentru
propăşirea neamului ca întreg.” 60
Publicând această conscripţie, spune autorul, „cred că fac un
serviciu real. Ea poate să fie folositoare preoţilor şi învăţătorilor, cari ar
dori să facă monografia satelor, cari se cuprind în ea.”
Iată că noi tocmai facem această monografie a unui sat din
Transilvania, Nandra!
Toate localităţile sunt trecute cu numele lor maghiare, dar sunt
date în paranteză şi denumirile româneşti, pentru că, în general,
conscripţiile erau făcute „pentru o comisiune compusă din neromâni şi în
majoritate din unguri”, conform realităţilor politico-sociale de atunci.
Nerecunoaşterea limbii române s-a făcut prin Legea naţionalităţilor
(XLIV), promulgată de Parlamentul de la Budapesta la 7 decembrie 1868,
lege care a deschis calea unui intens proces de maghiarizare forţată, prima
etapă fiind maghiarizarea numelor.
Analizând tabelul de mai sus, observăm că Nandra avea cel mai
mare număr de uniţi şi cel mai mic de neuniţi, comparativ cu cele cinci
sate, luate ca reper de analiză. Desigur a contat mult la crearea acestei
situaţii şi personalitatea preotului, capacitatea lui de convingere etc.

59
60

Dr. Virgil Ciobanu, op. cit., p. 618.
Ibidem, p. 622.
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Mai observăm că în unele sate existau 2, 3 sau chiar patru case
parohiale, fără să ştim câte erau unite şi câte neunite, iar biserici unite
existau doar în Nandra şi în Cecălaca.
Biserica avea proprietăţi de vii doar în Gâmbuţ, sat renumit pentru
culturile sale de viţă-de-vie.
Suprafeţele de fânaţ şi teren arabil, care erau în proprietatea
bisericii, erau socotite, după moda vremii, în care de fân, respectiv în
numărul găleţilor de semninţe, necesare la semănat.
De asemenea, trebuie corect interpretate cifrele care indică
numărul preoţilor. Suntem deja în timpul domniei lui Iosif al II-lea, care a
dispus că nu putea exista o parohie, indiferent de confesiune, cu sub 50 de
familii. Or, în Fărău, de pildă, la 108 familii, erau 4 preoţi, în loc de doi, cât
prevedea legea.
Tabelul de faţă (ca şi alte tabele care vor exista în carte) este realizat
de tânărul Andrei Dionisie Pol, pe jumătate năndrean (mama sa, Felicia
Olimpia Iacob, fiind născută în Nandra).
Conscripţia (ortodoxă) din 1766, a lui Dionise Novacovici 61
Conscripţia, care a avut loc pe timpul episcopului ortodox Dionisie
Novacovici, a fost elaborată simultan cu demersul similar al uniţilor, din
ordinul autorităţilor de stat, „cu scopul de a controla prin ele procesul de
deplasare a ortodocşilor spre uniţi, în urma măsurilor luate prin Comisia
aulică.” 62
În orice caz, încă din conscripţia lui Buccow, prezentată deja,
rezulta foarte clar eşecul politicii confesionale duse de Curtea vienză în
Transilvania, în sensul că, „după mai bine de şase decenii de la Unire, din

Conscripţia Legii Greceşti Neunite în Ardeal la anul 1766, în studiul semnat de Prof.
Keith Hitchins şi prof. Ioan N. Beju, Statistica românilor ortodocşi din Transilvania din
anul 1766, în Mitroplia Ardealului, anul XXII, nr. 709, p. 505-551).
62
Prof. Keith Hitchins şi prof. Ioan Beju, Statistica românilor ortodocşi din Transilvania
din anul 1766, în Mitroplia Ardealului, anul XXII, nr. 709, p. 504.
61
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153.876 familii de români, 128.653 familii, cu 1365 preoţi, s-au declarant
ca ortodoxe, şi numai 25.223 familii, cu 2250 preoţi, ca unite.”63
Din punctul de vedere al organizării Episcopiei Ortodoxe, cele şase
sate analizate făceau parte din Protopopiatul Bucerdea, în varmeghia
Bălgradului. (Varmeghia, în organizarea administrativă mai veche a
Transilvaniei, era o uitate teritorial-administrativă, în componența căreia
intrau mai multe localități.)
Informaţiile rezultate din această conscripţie sunt foarte simple (se
precizează doar localitatea, exclusiv în limba română, precum şi numărul
sufletelor, e adevărat, acestea fiind defalcate, în premieră, în bărbaţi şi femei).
O altă observaţie interesantă este că (exceptând satul Aţintiş),
numărul bărbaţilor este mai mare decât al femeilor.
Conscripţia (unită) lui Atanasie Rednic, din 1767 64
Aşa după cum rezultă din rubricatura conscripţiei, recensământul
episcopului unit Atansie Rednic a fost unul dintre cele mai complexe, dacă nu
chiar cel mai complex până la data respectivă şi a rămas aşa mult timp după aceea.
Rubricile conscripţiei vădesc preocuparea autorităţilor ecleziastice
(Episcopul Atanasie Rednic în speţă) pentru îmbunătăţirea condiţiilor de
viaţă ale preoţilor, ţinând cont de faptul că acest obiectiv a fost, pentru preoţii
români, unul din motivele pentru care au acceptat Unirea de la 1700.
Se prezintă, practic, toate mijloacele prin care ar putea fi ajutaţi
preoţii, ca să poată trăi decent şi să îşi poată exercita în condiţii normale
misiunea lor sacerdotală, pentru care s-au pregătit (restituirea terenurilor
arabile şi a fânaţelor, primirea unor constribuţii din partea enoriaşilor etc.).

Ibidem, p. 505.
Daniel Dumitran, Ana Dumitran, Florean-Adrian Laslo (editori), „… virtuti decreti
tollerantiae beneficia clero Graeci restituenda…”. Biserica românească din Transilvania în
izvoarele statistice ale anului 1767. Cuvânt înainte şi Studiu introductiv: Daniel Dumitran.
Indice: Ana Dumitran, Editura Altip, Alba Iulia, 2009.
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Interesant şi fără precedent este faptul că se inventariază până şi
„funduşurile dinlontru bisericeşti”, reprezentând, după cum mi-a spus
istoricul Mircea-Gheorghe Abrudan, „fondul din lada bisericii, deci banii
strânși de la credincioși, atât din taxa anuală de cult, cât și din discul
duminical. Acești bani erau administrați de epitropia bisericii, căreia azi îi
spunem consiliul parohial”. (25 ianuarie 2021)
Alte rubrici ne oferă informaţii existente şi în alte formulare de
conscripţii (numele localităţii – trecute aici exclusiv în limba română –,
distanţa, în mile şi ore, faţă de scaunul episcopesc/ mitropolitan sau de
protopopiatul cel mai apropiat, numele de familie al preoţilor uniţi, date
despre hirotonire – locul şi numele episcopului –, despre blagoslovirea
preoţilor, averea acestora etc.).
În privinţa cifrelor statistice ale poporenilor, observăm că în Nandra
erau acum 240 de suflete, din care 120 erau uniţi, iar 140 neuniţi, în timp ce
Fărăul avea doar 55 de uniţi şi 400 de neuniţi! Raportat la numărul de
locuitori, Nandra avea şi acum cel mai mare număr de uniţi, numărul cel
mai mic al uniţilor fiind în Botez (doar 6), dar cu 120 de săteni neuniţi.
Situaţia aceasta va avea consecinţe pe termen lung. Cultele
neoprotestante, de exemplu, nu vor putea pătrunde în Nandra, în timp ce,
în satele cu mulţi neuniţi, acestea vor găsi un teren prielnic de manifestare
(chiar în Botez, de pildă).
Conscripţia din 1900 65
Această conscripţie e făcută, aşadar, de Arhidieceza Metropolitană
Greco-Catolică de Alba Iulia şi Făgăraş. Comparativ cu recensămintele
anterioare, aparţinând Episcopiei de Blaj, caracterizate printr-un
subiectivism evident şi explicabil (dorinţa de a arăta că unirea era un
fenomen generalizat în Transilvania, urmând ca un număr cât mai mare
Şematismul veneratului cler al Arhidiecezei Metropolitane Greco-Catolice Române de la
Alba Iulia şi Făgăraş pre anul Domnului 1900, de la Sânta Unire 200, Tipografia
Seminarului Arhidiecezan, Blaj, 1900.
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de preoţi greco-catolici să beneficieze de avantajele pe care le promisese
Curtea de la Viena, la 1700), cea de la 1900 este mult mai obiectivă, mai
complexă şi mai exactă (cifrele care indică numărul enoriaşilor nu mai sunt
rotunjite, ci redate cât mai exact posibil). De asemenea, numărul neuniţilor
este cu mult mai mare faţă de conscripţiile anterioare. Nandra se
evidenţiază acum prin cel mai mare număr de greco-catolici, raportat la
populaţia satului. Aici, un număr de 28 de greco-catolici revin la un
ortodox, pe când în satul Botez situaţia era inversă: 1 greco-catolic revine
la 28 de ortodocşi, în Gâmbuţ raportul fiind de 1 la 36, în Fărău 1 la 3, iar
în Aţintiş şi Fărău raportul fiind de 1 la 3 ortodocşi.
Se oferă informaţii care existau şi în conscripţiile anterioare
(staţiunea căii ferate cea mai apropiată, staţia de telegraf, oficiul poştal, date
despre biserică şi casa parohială, dacă biserica este sub libera conferire a
ordinariatului (=„sub lcfo”), depărtarea de Scaunul Mitropolitan sau
autoritatea ierahică imediat superioară, de când există registru matricol.
Se dau pentru prima oară informaţii privind existența şcolii săteşti
(de lemn sau de zid), numărul de elevi, pe sexe, ca şi numărul repetenţilor,
care ajunge în unele localități aproape la jumătate sau chiar mai mult din
numărul elevilor, cauza repetenţiei fiind, desigur, antrenarea şcolarilor la
muncile agricole, din cauza cărora nu mai puteau frecventa şcoala.
Pentru prima oară se dau detalii privind venitul congrual (de la
cóngruă – venitul minim pe care trebuia să îl aibă orice angajat al bisericii),
calculat în coroane (coroana era o monedă din Imperiul Austro-Ungar, care
a circulat între 1893-1918, valorând 100 de fileri sau o jumătate de florin).
Iată care era venitul congrual în cele şase sate: Nandra: 268 de
coroane şi 50 de fileri; Fărău: 395 coroane şi 28 de fileri; Gâmbuţ: 407
coroane şi 70 de fileri; Aţintiş: 591 de coroane şi 54 de fileri; Cecălaca: 231
de coroane şi 94 de fileri; biserica din satul Botez, fiind acum doar filie a
parohiei din Cecălaca, avea doar fânaţ şi teren arabil.
E de remarcat transparenţa acestor cifre, a căror divulgare în mod
cert va fi creat probleme în rândul angajaţilor bisericii, dată fiind diferenţa
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venitului congrual de la o localitate la alt şi care nu era direct proporțională
cu numărul credincioşilor.
Conscripţia mai oferea o listă a tuturor preoţilor greco-catolici,
care se cunoşteau, până la 1900, precum şi numele cantorului docente 66 şi
al curatorului primar (curator primus), care era epitropul, cel dintâi dintre
consilierii unei biserici, care erau în jur de 12.
Se face un inventar al clădirii şcolilor (cu menţiunea dacă este din
lemn sau piatră), al şcolarilor, pe sexe chiar, după cum se dă şi numărul
repetenţilor, destul de mare. Probabil în clasele mai mari, copiii abandonau
şcoala, fiind folosiţi de părinţi în muncile agricole. E interesant că în toate
satele, indiferent de numărul locuitorilor, numărul elevilor este cam acelaşi
(în cele şase sate, între 41 şi 44 de elevi), în funcţie, probabil, şi de
capacitatea sălii în care se ţineau orele.
Extrem de sugestiv este recensământul credincioşilor în funcţie de
confesiune (sunt recenzaţi nu doar greco-catolicii şi ortodocşii, ci şi
romano-catolicii, calvinii, luteranii, unitarienii şi evreii).
Este pentru prima oară când în satele româneşti apar, în a doua
jumătate a secolului XIX, israeliţii, adică evreii, în fiecare din cele şase sate
fiind între 7 şi 10 evrei, cu excepţia satului Botez, unde nu se înregistrează
niciun evreu.
L-am întrebat pe cel mai reputat istoric al evreilor din
Transulvania, profesorul Ladislau Gyémánt, de la Universitatea „BabeşBolyai” din Cluj-Napoca, dacă prezenţa evreilor în satele româneşti doar
la sfârşitul secolului al XIX-lea are vreo explicaţie şi am primit următorul
răspuns: „Nu există motive legislative, oficiale pentru această lipsă. Astfel
de motive au existat doar în secolul XVIII, când Maria Tereza a intenționat
concentrarea tuturor evreilor din Transilvania la Alba Iulia și oprirea
imigrării altora în principat. Această restricție s-a lovit însă de rezistența
stăpânilor de pământ, interesați să-și pună în valoare domeniile, dreptul
Diacul sau cantorul de la strană, care îşi asuma şi rolul de dascăl – în Moldova cantorul
aşa se şi numea, dascăl, cum apare dascălul Vasile a Ilioaiei, din Amintirile lui Creangă.
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de cârciumărit etc., cu ajutorul arendașilor evrei. Iosif al II-lea deja a
abrogat aceste restricții, iar în 1867 legea, care a acordat evreilor din
Transilvania și Ungaria drepturi cetățenești depline, a înlăturat orice fel de
opreliști privind așezarea lor oriunde în țară, dobândirea de proprietăți și
practicarea oricăror ocupații. Faptul că ei nu apar în Nandra [decât la
recensământul din 1900, n. I.R.] este exclusiv rezultatul unor condiții
locale (lipsa unui interes economic, de pildă) și nu se datorează deci
vreunei restricții.” (20 februarie 2021)
Din situaţia prezentată pentru fiecare sat, rezultă că cele şase sate
fac acum parte din districte diferite, ca urmare a noii organizări
adminstrativ-teritoriale din imperiu: Nandra, Gâmbuţ, Fărău, Botez şi
Cecălaca fac parte din Districtul Mureş-Uiorii, iar satul Aţintiş aparţine de
Districtul Iernutului.
În fine, să mai observăm că numele satelor sunt trecute în primul
rând româneşte, şi abia apoi se dau şi numele maghiare (la gară şi staţia de
telefoane şi la oficiile poştale, prima denumire este în limba maghiară).
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Evoluţia populaţiei satului Nandra (1850-1992),
pe baza recensămintelor civile
Recensământul din 1850
Conform recensământului din anul 185067, satul Nandra avea 53 de
case, 58 de locuinţe, 276 de locuitori, din care 3 erau plecaţi din sat, iar 3 – veniţi.
În privinţa statutului social, situaţia se prezenta astfel: din totalul
de 142 de bărbaţi, 80 erau necăsătoriţi, iar 55 căsătoriţi, 7 erau văduvi, iar
numărul bărbaţilor încorporabili, între 17-26 de ani, era 33.
Femeile erau în număr de 134, din care 68 erau necăsătorite, 56 –
căsătorite, iar 10 – văduve.
Repartizarea populaţiei satului pe naţionalităţi se prezenta astfel:
români – 263, maghiari – 12, germani – 1.
În funcţie de confesiune, situaţia era următoarea: greco-catolici –
263; reformaţi – 13.
Recensământul animalelor relevă că în sat erau doar 5 cai, dar 182
de bovine. Alte animale (oi, porci) nu sunt menţionate.
Din punct de vedere administrativ, satul făcea parte din Districtul
Militar Alba Iulia, Circumscripţia Blaj, Cercul Ocna Mureş.
Comentarii. Faţă de datele din Conscripţia Episcopului Inochentie
Micu-Klein, din 1733, care înregistra în Nandra doar 105 persoane, acum
avem 276 de locuitori, deci populaţia crescuse, în intervalul de 117 ani, de
două ori şi jumătate.
Studia Censualia Transsilvania. Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca. Catedra şi
Laboratorul de Sociologie, Recensământul din 1850. Transilvania. Traian Rotariu –
coordonator; Maria Semeniuc; Elemer Mezei – informatician, Editura Staff, [Bucureşti],
1996, p. 234-235.
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Aşa după cum în satele maghiare din comună (Bichiş şi Ozd)
înregistrăm anterior prezenţa unor români, iată că şi în Nandra locuiau
acum 12 maghiari şi, în premieră, 1 german.
Din punct de vedere confesional, toţi locuitorii români se declaraseră
greco-catolici, nu exista niciun ortodox, iar maghiarii şi germanul erau reformaţi.
Din punct de vedere administrativ, observăm o mare diferenţă faţă
de situaţia anterioară, ca urmare a Constituţiei imperiale austriece, din 4
martie 1849. „Pe baza acestui act juridic fundamental – scrie
academicianul istoric Ioan Bolovan –, la sfârşitul revoluţiei, guvernatorul
Transilvaniei, Ludwig von Wohlgemuth, a dispus, în septembrie 1849,
intrarea în vigoare a unei noi organizări administrative, diferită de cea
anterioară anului 1848 (comitate, scaune, districte). Teritoriul
Transilvaniei, inclusiv Partium-ul, era divizat în 6 districte, conduse de un
comandant militar, ajutat de un comisar civil pentru problemele civile:
Sibiu, Alba Iulia, Cluj, Reteag, Odorhei şi Făgăraş. Aceste şase districte erau
la rândul lor subîmpărţite în cercuri şi subcercuri. Vechiul sistem
administrativ, de sorginte medievală, care favorizase în administraţia
locală comitatensă ori scăunală elementul maghiar, secuiesc sau săsesc, era
acum înlăturat, deschizându-se şi pentru elita românească perspectiva de
a accede la funcţii administrative. Era spart monopolul celor privilegiaţi de
secole şi se creau breşe pentru români, de a obţine unele poziţii în
administraţia locală de stat.” 68
Mai remarcăm faptul că acesta este singurul recensământ în care se
solicita situaţia bărbţilor încorporabili, între 17 şi 26 de ani, din cauza
multiplelor războaie în care era antrenat Imperiul Habsburgic.
Recensământul din 1857
Conform acestui recensământ 69, Nandra înregistra 53 de case şi 58 de
locuinţe. Satul avea 269 de localnici şi 1 străin, iar 3 localnici erau plecaţi.
http://dspace-v.bcucluj.ro/bitstream/123456789/47860/3/Bolovan%2BIoanOrganizarea%2Badministrativa%2Bsi%2Bdinamica-1998.pdf. Data accesării: 21 mai 2021.
69
Traian Rotariu (coord.), Recensământul din 1857. Transilvania, Cluj-Napoca, 1996.
68
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Dintre cei 128 de bărbaţi, doar 2 erau plecaţi, iar dintre cele 141 de
femei ale satului, doar una era plecată.
Pe confesiuni, situaţia se prezenta astfel: ortodocşi – 0; grecocatolici – 256, iar reformaţi – 16.
După starea civilă, populaţia era repartizată astfel: bărbaţi
necăsătoriţi – 76; căsătoriţi – 53; văduvi 1; femei necăsătorite – 84;
căsătorite – 52; văduve – 6.
În 1857, satul Nandra făcea parte din Cercul Târgu Mureş, Plasa Iernut.
Comentarii. Având în vedere diferenţa relativ mică de ani faţă de
recensământul anterior (7 ani), nu se înregistrează diferenţe notabile la
niciun indicator.
Ca şi la recensământul anterior, la categoria „bărbaţi” şi „femei”
erau incluşi şi copiii, respectiv băieţii şi fetiţele, de aceea apare atât de mare
numărul persoanelor necăsătorite.
Scăderea uşoară numărului de locuitori ai satului (de la 276 la 270) se
poate explica şi prin efectele negative ale epidemiei de holeră, din anul 1855.
Recensământul din 1893
În 1893 70, în sat existau 246 de locuitori, din care: români – 203;
maghiari – 36; germani – 2; alte naţionalităţi – 5. De menţionat că nu exista
în Nandra niciun ţigan. În acelaşi an, 1893, se face un recensământ al
ţiganilor din Transilvania, dar acesta este raportat pe plase, nu şi pe sate.
În plasa Ocna Mureş, de pildă, erau 25.171 de ţigani.
După confesiune, repartiţia era astfel: 7 ortodocşi, 201 grecocatolici, 33 reformaţi, 5 izraeliţi.

Studia Censualia Transsilvania. Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca. Catedra de
Sociologie. Centrul de Studiere a Populaţiei, Recensământul din 1893. Transilvania.
Traian Rotariu – coordonator; Maria Semeniuc; Mezei Elemér, Editura Presa
Universitară clujeană, Cluj-Napoca, 2009, p. 25
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Numărul caselor locuite era de 57, iar suprafaţa în iugăre a terenului
aferent satului era de 1152, cea mai mică din comună, după care urma
Gâmbuţ (1653 iugăre), Bichiş (2291 iugăre) şi Ozd, cu 2538 de iugăre.
Din punct de vedere administrative, satul făcea parte din Comitatul
Alba de Jos, Plasa Ocna Mureş (denumirea Ocna Mureşului va fi dată mai
târziu).
Recensământul agricol din 1895
Din acest an avem primul recensământ agricol. Suprafaţa terenului
aferentă satului era de 1140 de iugăre, din care: teren arabil – 902; grădină – 31;
fânaţ – 103; vie – 9; în paragină – 1; păşune – 48; pădure – 8; teren
neproductiv – 38 de iugăre 71.
În privinţa animalelor: 3 familii aveau câte 1 cal, una avea 3 cai, 4
familii deţineau câte 2 boi, 8 familii – 4 boi, fiind înregistrate 23 de vaci în sat.
Cât priveşte livezile, în ele se aflau 724 de pomi fructiferi, repartizaţi
astfel: meri – 110; peri – 15; cireşi – 9; vişini – 8; piersici – 11; caişi – 4;
pruni – 529; nuci – 27; migdali 6; duzi – 5 72.
Recensământul din 1900 73
La şapte ani de la recensământul anterior, suprafaţa raportată a
terenului aferent satului a rămas aceeaşi: 1152 de iugăre, în schimb
numărul caselor a crescut la 70. Conform noilor rubrici din formularele
recensământului, în sat nu era niciun străin, iar plecaţi – 1. Populaţia civilă
era în număr de 329, iar cea militară – 0.
Informaţii preluate din volumul Studia Censualia Transsilvania. Universitatea „BabeşBolyai” Cluj-Napoca. Catedra şi Laboratorul de Sociologie, Recensământul agricol din
1895. Transilvania, vol. I. Traian Rotariu – coordonator; Maria Semeniuc; Mezei Elemér,
Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2003, p. 216-217.
72
Ibidem, vol. II, p. 416-417.
73
Studia Censualia Transsilvania. Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca. Catedra şi
Laboratorul de Sociologie, Recensământul din 1900. Transilvania. Traian Rotariu –
coordonator; Maria Semeniuc; Mezei Elemér, Editura Staff, Bucureşti, 1999, p. 434-437.
71
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Pe limbi, repartizarea se făcea astfel: română – 250; maghiară – 69;
alte limbi – 10.
Pe confesiuni: ortodoxă – 2; greco-catolică – 258; reformată – 63;
izraelită – 6 (evreii erau răspândiţi, cam în toate satele, în număr relativ
mic: 10-15 persoane).
În privinţa ştiutorilor de carte: „scrie şi citeşte” – 42; „ştie
ungureşte” – 85.
După vârstă, localnicii erau repartizaţi astfel: 0-5 – 59; 6-11 – 69;
12-14 – 20; 15-19 – 26; 20-39 – 88; 40-59 – 50; 60- – 17.
Pe sexe: bărbaţi – 169; femei –160; necăsătoriţi – 189; căsătoriţi –
114; văduvi – 26; divorţaţi – 0.
Pereţii casei: din piatră sau cărămidă – 5; pământ şi piatră – 0;
chirpici sau pământ – 6; lemn, altceva – 59.
Acoperişul casei: ţiglă – 1; şindrilă – 12; trestie sau paie – 57
(situaţia era aici asemănătoare în cele patru sate ale comunei Bichiş şi în
general în satele Transilvaniei).
Recensământul din 1930 74
Populaţia satului era de 393 de locuitori. Gospodării individuale –
77; comune – 0.
Din rubricile formularelor recensământului, mai aflăm:
Infirmităţi: orbi – 0; surdo-muţi – 0; ologi – 0.
Populaţie flotantă: de sex masculin – 0; de sex feminin – 0; de
cetăţenie română – 393; străină – 0.
După confesiune: ortodocşi – 0; greco-catolici – 351; romano-catolici –
5; reformaţi – 37.
După limba maternă, situaţia se prezenta astfel: română – 351;
maghiară – 42.
Studia Censualia Transsilvania. Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca. Catedra de
Sociologie. Centrul de Studiere a Populaţiei, Recensământul din 1930. Transilvania. Traian
Rotariu – coordonator; Maria Semeniuc; Mezei Elemér, Editura Presa Universitară
Clujeană, Cluj-Napoca, 2011, p. 438-441.
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Populaţia după neam: români – 351; maghiari – 42. Nu existau în
sat evrei şi ţigani.
Din punct de vedere administrative, Nandra se afla în Judeţul Alba,
Plasa Iernut (satul Gâmbuţ trecuse în Plasa Ocna Mureşului).
Comentarii. Este primul recensământ din Transilvania, care nu se
mai baza pe surse maghiare, ci pe datele din Recensământul general al
populaţiei României. Din 29 decembrie 1930, Editura Institutului Central
de Statistică, Bucureşti, 1938.
Gospodării comune nu erau în sat, forma asociativă fiind străină
satului românesc.
Evreii plecaseră din sat, iar ţiganii încă nu veniseră. În acelaşi an, în
Bichiş, de pildă, erau înregistraţi 7 evrei şi 24 de ţigani, iar în Ozd erau 54
de ţigani.
În satele maghiare Bichiş şi Ozd trăiau 55 de români, iar în satele
româneşti, Nandra şi Gâmbuţ, locuiau 50 de maghiari.
Recensământul din 1941 75
În acest an, existau în Nandra 87 de clădiri şi 89 de gospodării,
populaţia satului fiind de 396 de locuitori, din care 201 erau bărbaţi, iar
195 – femei.
După origine etnică, aveam: 367 de români, 9 maghiari; alte
neamuri: 20.
Existau în sat 6 întreprinderi.
Comentarii. Este recensământul cel mai sărac în date. Se vede că
priorităţile statului român erau altele, şi anume concentrarea pe efortul de
război.

Studia Censualia Transsilania. Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca. Catedra şi
Laboratorul de Sociologie, Recensământul din 1941. Transilvania. Traian Rotariu –
coordonator; Maria Semeniuc; Mezei Elemer, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca,
2002, p. 96.
75

87

Doina Rad, Ilie Rad

În sat existau 6 întreprinderi, nu în sensul de firme, ci de mici
afaceri, cum ar fi, de pildă, cele rezultate din deţinerea unei batoze. În
Bichiş erau 7 întreprinderi, în Gâmbuţ – 4, iar în Ozd – 3.
De asemenea, se remarcă interesul pentru „originea etnică”, în
condiţiile în care se accentua legislaţia antisemită în România.
Fiind vorba de populaţie, să remarcăm faptul că satul Nandra nu a
fost lipsit de evenimente tragice: moartea atâtor năndreni (22 la număr) în
revoluţii şi războaie, sinucideri (Mâtcă Vasile, sinucis la 30 mai 1959, după
cum rezultă dintr-o însemnare a preotului Ilie V. Iacobescu, păstrată în
arhiva Parohiei din Aţintiş), morţi violente (D.I. a murit strivit sub tractor,
alţi doi năndreni au murit electrocutaţi, prin atingerea, pe vreme de ploaie,
a sârmei din curte, folosite pentru uscatul hainelor).
Anul

Total

Români

Maghiari

Germani

1850n
1880a
1880b
1890a
1900a
1910a
1920n
1930a
1930n
1941n
1956
1966a
1966n
1977n
1992n

276
274
274
246
329
339
272
393
393
396
347
284
284
209
146

263
230
240
203
250
279
255
351
351
367
.
282
278
209
74

12
28
29
36
69
60
17
42
42
9
.
2
2
–
2

1
–
–
2
–
–
–
–
–
–
.
–
–
–
–

Total alte
naționalități
–
5+11
5
5
10
–
–
–
–
20
.
–
4
–
70

Evrei

Țigani

–
.
.
.
.
.
–
–
–
.
.
–
–
–
–

–
.
.
.
.
.
.
–
–
.
.
–
4
–
70

Evoluţia populaţiei satului Nandra, după date preluate din cartea Erdély
etnikai és felekezeti statisztikája. I. Kovászna, Hargita és Maros megye
Népszámlálási adatok 1850-1992 között. Összeállitotta Varga E. Árpád,
Teleki Lászlo Alapitvány, Pro-Print Könyvkiadó, Budapest, Csikszereda,
1998, p. 341.
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Evoluţia populaţiei satului Nandra (1850-1992)...

Cifrele de lângă ani indică:
a = limba maternă; b = nu pot vorbi fluent în limba maternă; n =
naţionalitate
Concluzii. După cum se vede din tabel, în sat au trăit maghiari tot
timpul, cu excepţia anului 1956. După 1950, evrei nu mai existau în sat,
plecaseră în altă parte. O altă schimbare interesantă este în cazul
românilor: dacă în 1977 existau doar 4 în sat, în 1992 numărul lor a ajuns
la 70, o creştere inexistentă în celelalte sate ale comunei.
Încă o realitate: în Bichiş, numărul românilor pe ani era următorul:
1850n – 68; 1880a – 51; 1880b –53; 1890a – 41; 1900a – 50; 1910a – 47;
1920n – 30; 1930a – 58; 1930n – 46’ 1941n – 27; 1956 – 0; 1966a – 14; 1966n – 16;
1977n – 13; 1992n – 6.
În Ozd, situaţia românilor era astfel: 1850n – 32; 1880a – 16; 1880b – 17;
1890a – 41; 1900a – 50; 1910a – 47; 1920n – 30; 1930a – 58; 1930n – 46’
1941n – 27; 1956 – 0; 1966a – 14; 1966n – 16; 1977n – 13; 1992n – 6.
Situaţia maghiarilor din Gâmbuţ: 1850n – 0; 1880a – 0; 1880b –0;
1890a – 5; 1900a – 8; 1910a – 13; 1920n – 0; 1930a – 8; 1930n – 8; 1941n – 7;
1956 – 0; 1966a – 0; 1966n – 0; 1977n – 0; 1992n – 0.
Concluzii generale
Datele statistice ale conscripţiilor şi recensămintelor oferă anumite
concluzii.
Se observă, în general, un trend ascendant al populaţiei satului, din
1733, până în 1966, după care urmează continua scădere a numărului de
locuitori ai satului. Tendinţa descendentă se explică prin procesul de
industrializare forţată a României, care a determinat mai multe familii de
năndreni să se mute în oraşele din apropiere (Luduş, Târnăveni, Ocna
Mureş). Mulţi bărbaţi s-au angajat pe şantierele din zonă (Iernut, Luduş,
Târnăveni).
La migraţia spre oraşe a contribuit decisiv şi lipsa utilităţilor din
zonă (lipsa drumurilor asfaltate sau cel puţin pietruite, a gazului metan, a
canalizării etc.). Deşi se descoperiseră zăcăminte de gaz metan în
apropierea satului (la Iştihaza, localitate aflată la 5 km de Nandra), satele
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comunei Bichiş nu au putut beneficia de acesta (branşamentul comunei
Bichiş la gaze naturale s-a făcut abia după Revoluţia din decembrie 1989).
Înrolarea forţată a ţăranilor în GAC (CAP) a dus la sărăcirea treptată a
acestora. Majoritatea tinerilor au plecat din sat, preferând să muncească la
oraşe, unde puteau beneficia de confortul urban.
Politica falimentară a Partidului Comunist, inclusiv în zona rurală,
a dus la distrugerea definitivă a civilizaţiei ţărăneşti, pusă pe drumul
„imposibilei întoarceri”, cum spunea Marin Preda.
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Biserica de lemn din Nandra
Motto: „Faptele neridicate în
Cuvânt se cufundă în uitare.”
PINDAR

Despre bisericile de lemn din Transilvania s-au scris mai multe
lucrări fundamentale, plus numeroase studii apărute în publicaţii de
specialitate. Iată titlurile cărţilor (în unele se dau scurte referinţe şi despre
biserica de lemn din Nandra): Dr. Ioana Cristache-Panait, Biserici de lemn,
monumente istorice din Episcopia Alba Iuliei, mărturii de continuitate şi
creaţie românească. Cu un Cuvânt înainte al Prea Sfinţitului Emilian,
Episcop al Alba Iuliei, şi un studiu introductiv de prof. dr. Vasile Drăguţ.
Indice: Pr. Ştefan Urda, Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Alba Iuliei,
Alba Iulia, 1987; Ioana Cristache-Panait, Arhitectura de lemn din
Transilvania. I. Judeţele Alba, Mureş şi Harghita, Editura Museion,
Bucureşti, 1992; Ioan Eugen Man, Biserici de lemn din judeţul Mureş.
Monumente de artă populară românească, Editura Reîntregirea, Alba Iulia,
2004; Ioan Eugen Man, Biserici de lemn din Judeţul Mureş, Editura Nico,
Târgu-Mureş, 2009; Ioan Eugen Man, Biserici de lemn ale românilor din
ţinuturile mureşene, I. [Prefaţă de Nicolae Băciuţ, director, Direcţia
Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Mureş], Editura Nico,
Târgu-Mureş, 2012.
Trebuie să le fim foarte îndatoraţi celor doi autori (Ioana CristachePanait şi Ioan Eugen Man), care au salvat de la neuitare atâtea monumente de
artă din ispititoarea noastră Transilvanie, descriind bisericile existente şi
fotografiindu-le, trăgând semnale de alarmă, acolo unde oameni inconştineţi
au demolat biserici vechi de sute de ani, „mărturii de continuitate şi creaţie
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românească”, aşa cum bine spune Ioana Cristache-Panait – e cazul, de pildă,
al bisericii de lemn din Cecălaca (neinventariată în patrimoniul naţional),
demolată iresponsabil de către comunitatea sătească, în locul ei construindu-se
„o biserică de zid, de o arhitectură îndoielnică”.
Nu e de mirare că românii au avut mai ales biserici de lemn, din
mai multe motive. Mai întâi, legislaţia vremii nu le permitea românilor să
îşi construiască biserici de zid, care puteau dăinui secole, dar nici cele de
lemn nu erau permise decât la marginea localităţii, „extra muros” (cum
este prima biserică ortodoxă din Cluj, construită în afara cetăţii). Pe de altă
parte, lemnul se găsea din abundenţă în zonă, iar cei care îl prelucrau
deveniseră oameni iscuţi în meseria lor.
Dar să revenim la biserica din Nandra. În anul 1733, episcopul
Inocentie Micu-Klein a iniţiat şi organizat o „conscripţiune” (inventar,
recensământ) în Dieceza Făgăraşului. În acel an, 1733, Nandra număra 21 de
familii greco-catolice, adică aproximativ 105 suflete, având biserică şi casă
parohială, ambele de lemn. Proprietatea bisericii consta în 8,5 iugăre de teren
arabil, precum şi fânaţ cu 17 care de fân. Între 1816-1833, paroh în Nandra a
fost Simion Filip (1789-1863), care avea şi rangul de protopop şi care va ajunge
un renumit dascăl la Blaj, fiind inclus în cunoscuta lucrare, Dascălii Blajului,
a profesorului Nicolae Comşa. Numele preotului Simion Filip este important
şi pentru că, în timpul păstoririi sale, biserica de lemn din Nandra s-a renovat
şi lărgit (1819), rămânând în această formă până în 1946, adică timp de 128
de ani! Nu s-a cunoscut nicio fotografie a bisericii din Nandra, iar cei care au
vrut să posteze imagini cu biserica de lemn din acest sat au reprodus
clopotniţa fostei biserici, un detaliu cu însemnarea grinzilor, în vederea
reamplasării clopotniţei pe locul actual, o imagine cu cele două clopote şi
patru fotografii cu troiţa existentă şi acum la intrarea în sat 76.
În cartea monumentală a Ioanei Cristache-Panait, din 1987, la
„Satul Nandra”, se scrie: „Biserica «Cuvioasa Paraschiva» era desigur foarte
veche, din moment ce, în 1819, a avut nevoie nu numai să fie renovată, dar
76

A se vedea site-ul https://ro.wikipedia.org/wiki/ Biserica_de_lemn_din_Nandra.
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şi lărgită. În 1940, s-a dărâmat, din pricina alunecării terenului, din
materialul recuperat făcându-se o capelă. Era în formă de navă, fără prispă
sau clopotniţă”.
Nu ştim de unde şi-a luat autoarea informaţiile privitoare la
biserica din Nandra, referitoare la perioada de după 1940, fiindcă nu este
citată nicio sursă în acest sens. Probabil au fost folosite informaţii orale, cu
toată inexactitatea şi aproximările acestora. Pentru că sunt aici două erori
de informaţie:
1. Biserica nu s-a demolat în 1940, din cauza alunecării terenului,
ipoteză greu de susţinut, fiindcă biserica nu era construită pe vreun deal
din apropiere, ci chiar în centrul satului, pe un teren relativ drept şi stabil.
În 1946, biserica veche din Nandra mai exista, după cum se poate vedea
din fotografia anexată în prezentul volum.
2. În 1946, după tradiţia orală existentă, au fost comandate unor
ţigani cărămizile necesare noii construcţii, care s-au făcut pe Valea
Năndrii, lângă Fântâna lu’ Buna (în centru satului), cărămizile fiind arse
cu materialul lemnos rezultat din demolarea bisericii. A apărut între timp
posibilitatea cumpărării casei lui Szasz Ioşka, iar cărămizile arse au fost
vândute, pentru a face rost de banii necesari acestei tranzacţii. În orice caz,
nu s-a construit nicio capelă pe locul fostei biserici, care a rămas teren
viran, până la edificarea Căminului Cultural pe locul fostei biserici de
lemn. Năndrenii au cumpărat noua clădire, în 1946, cu suma de 4.000.000
lei (se păstrează contractul de vânzare-cumpărare).
Din fotografia păstrată, rezultă că Biserica de lemn era într-adevăr
sub formă de navă, făcută din bârne de stejar, pe o fundaţie formată,
probabil, din pietre de râu. Biserica nu era pictată în interior, ca multe
biserici de lemn, ci era împodibită cu icoane, unele vechi şi de mare
valoare. Un fiu al satului, Horia Țirca, îşi aminteşte că, la demolare, iniţial,
icoanele au fost scoase din biserică şi sprijinite de clopotniţă.
De asemenea, biserica nu avea clopotniţă încastrată în corpul
clădirii, dar în fotografia alăturată se vede clopotniţa, situată în faţa
altarului, strămutată în curtea bisericii actuale, cum spuneam. Sub
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streaşină, în partea de vest, se pot vedea mici console. Crucea situată
deasupra altarului stă să cadă, acoperişul este şi el lăsat – dovezi clare ale
degradării construcţiei. Desigur, ideal ar fi fost, în 1946, ca vechea biserică
de lemn să fie salvată cumva, restaurată. Să nu uităm însă că ne aflam
imediat după război, când oamenii erau plini de „griji şi suspinuri”, cum
zice cronicarul, şi altele le erau priorităţile.
Nu ştim cine este autorul acestei fotografii senzaţionale, care
salvează de la uitare imaginea Bisericii din Nandra! Probabil a fost o
persoană adusă în sat, în mod cert, de preotul greco-catolic, Eugen Valer
Ignat (care a fotografiat şi Casa Parohială, despre care vom vorbi în capitolul
ce îi este consacrat). După cum se vede, biserica şi clopotniţa sunt acoperite
cu draniţă (draniţă înseamnă fiecare dintre scândurelele subţiri din lemn de
brad, mai mari decât şindrila, cu care se acopereau construcţiile).
Pentru problema care ne interesează (datarea fotografiei), sunt
foarte importante personajele surprinse în cadru. Ştim identitatea tuturor,
dar pentru discuţia de faţă importanţi sunt cei doi copii – dovada cea mai
clară că biserica exista în 1946. Doamna din prim-plan, în faţa căreia stă
un copil cu spatele, este Maria Ignat (n. Baciu), soţia preotului Eugen Valer
Ignat. În faţa ei se află Cecilia Maria (Lia) Ignat, născută la 5 sept. 1944,
chiar în Nandra, iar băieţelul din faţa bunicii (îmbrăcată în negru) este
Alexandru Ignat, fratele Ceciliei, n. la 21 iun. 1943, la Turda. Al treilea copil
al familiei Ignat este Olimpia Fabiola Ignat, n. la 24 iul. 1947, tot la Nandra.
Având în vedere datele de naştere ale celor trei copii ai familiei Ignat,
rezultă clar că fotografia este din 1946, deci biserica nu a fost demolată în
1940! Există, la Protopopiatul Ortodox din Luduş, un scurt istoric al
bisericii din Nandra (de o filă), întocmit de Ilie V. Iacobescu, preotul
ortodox titular, care i-a succedat celui greco-catolic, Eugen Valeriu Ignat.
Documentul nu este datat, dar e ulterior datei de 23 martie 1954, când
preotul Iacobescu îşi începe păstorirea în Aţintiş-Nandra (Nandra a
devenit o Filie a Parohiei din Aţintiş).
Se spune aici, între altele, că Filia din Nandra „a avut o veche
biserică din lemn, care, din pricina stricăciunilor suferite în scurgerea
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timpului îndelungat, a fost demolată în anul 1940”, afirmaţie inexactă, cum
arătam mai sus.
La şedinţa Consiliului Parohial din 5 mai 1963, se decide repararea
capelei (a Bisericii), pentru că, „din 1950 şi până astăzi, nu s-au mai făcut
niciun fel de lucrări de întreţinere a capelei din Nandra, care acum, după
13 ani, are nevoie de repararea acoperişului din loc în loc, curăţirea
scocurilor (citerniilor) şi înlocuirea lor parţială, acolo unde prezintă
stricăciuni mai mari şi repararea lor pe loc, acolo unde prezintă stricăciuni
mai mici.”77 Cei care au luat cuvântul, epitropul Brudan Aurel, alţi membri
ai Consiliului Parohial – Brudan Vasile lui Rafila, Luca Nicolae şi Iacob
Viorel – sunt de aceeaşi părere, anume că repararea capelei este o urgenţă.
Capela (Biserica) va mai fi reparată abia în 2010, la iniţiativa fiicelor
satului, Ciuca Maria (căs. Duma) şi Ciuca Iuliana (căs. Tatu), cu sprijinul,
inclusiv financiar, al altui fiu al satului, Brudan Andrei.

Biserica de lemn din Nandra, demolată în 1946.
Arhiva Parohiei Aţintiş, Registru de procese-verbale. 1955-1956-1957-1958-1959-1960-19611962-1963-1964-1965. Filia Ortodoxă Română Nandra (procesul-verbal din 5 mai 1963).
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Perioada la care ne referim a fost una dintre cele mai faste etape din
istoria Bisericii năndrene, care a devenit, după 1948, Filie a Parohiei
Aţintiş. Preotul Ilie V. Iacobescu s-a dovedit a fi „omul care sfinţeşte locul”,
prin seriozitatea şi implicarea sa în viaţa bisericii. În arhiva Filiei Nandra,
păstrată la Parohia din Aţintiş, se păstrează un caiet de procese-verbale, cu
numeroase informaţii privind viaţa bisericească din sat, dar nu numai
(aflăm date despre Casa Parohială, despre existenţa cimitirului vechi,
despre numele pe care îl avea G.A.C.-ul Nandra-Bichiş – „Înfrăţirea” –,
despre renovarea capelei, în 1962. Deşi registrul de procese-verbale are
scris pe copertă şi anul 1955, de fapt primul proces-verbal este din 30
ianuarie 1956, filele aferente anului 1955 părând a fi rupte.

Clopotniţa şi clădirea Bisericii din Nandra, într-un montaj fotografic, realizat de
părintele Ilie V. Iacobescu, care însoţeşte un scurt istoric al Bisericii din Nandra.
(Arhiva Protopopiatului Românesc Ortodox din Luduş)
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Procesele-verbale par scris înainte de şedinţele respective, adesea
fiind lăsate locuri pentru „bărbaţii de încredere” sau alte nume. Ele sunt
redactate impecabil, probabil de preotul însuşi sau de preoteasă, membrii
Consiliului Parohial neputându-le redacta la nivelul cerut.
*
Studiind cu atenţie aceste procese-verbale, aflăm că periodic se
alcătuiau listele de parohieni, care trebuiau afişate pe uşa bisericii timp de
14 zile, liste importante, pentru stabilirea contribuabililor la biserică, astfel
că, indirect, avem date şi despre populaţia satului Nandra: în 1956 existau
84 de parohieni, în 1957 şi 1959 – 60, în 1961 – 52, în 1963 şi 1964 – 69.
Numărul de parohieni avea în vedere capii de familii, deci nu se referea la
numărul total al locuitorilor satului.
Din primul proces-verbal păstrat, rezultă că a fost convocat
Consiliul Parohial pentru „alegerea şi delegarea din sânul consiliului a
unui epitrop78 casier”, datorită greutăţilor întâmpinate în anii 1954 şi 1955,
în probleme legate de buget: „Epitropia trebuie să fie activă, să ţină mereu
legătura cu poporul, să încaseze sumele necesare bunului mers economic
al instituţiei, conform statutului şi regulamentelor. În anii 1954 şi 1955
epitropia nu şi-a făcut nici conştiincios, nici pe deplin datoria şi nici
poporul n-a răspuns chemărilor.” Epitrop era la acea dată Cozma Casian,
iar consilierii l-au ales în unanimitate ca epitrop casier pe Popa Toader.
Preşedintele Consiliului Parohial era preotul Ilie V. Iacobescu, fiind aleşi
ca membri (7 persoane): Brudan Partenie, Iacob Viorel, Popa Petru,
Brudan Roman, Popa Toader, Brudan Onisie, Boldea Partenie.
Un al doilea proces-verbal, din aceeaşi zi, este consacrat analizei
planului de venituri şi cheltuieli pe anul 1955 (când s-au încasat 3.823, 53
lei, cheltuindu-se 3.333,50 lei, rezultând un sold în casă de 490,03 lei),
respectiv aprobării bugetului pe 1956.
78

Epitropul era administratorul averii unei biserici.
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E interesantă şi originea câştigurilor: „venite din chirii“, „venite
după pământuri”, „venite din discuri”, „venite din lumânări”, „venite din
contribuţia credincioşilor”, din donaţii etc., în valoare de 8.211 lei.
Contribuţia benevolă pe familie era de 3 lei lunar, respectiv 36 de lei anual.
Verificarea actelor justificative ale bugetului era făcută de către „doi
bărbaţi de încredere”, aceştia fiind aleşi „prin aclamaţii”: Brudan Nicolae
şi Coman Gheorghe, secretar de şedinţă fiind Brudan Alexe. De altfel, la
fiecare şedinţă a Consiliului Parohial erau desemnaţi doi „bărbaţi de
încredere” şi un secretar, care luau loc la masa „prezidială”.
O problemă foarte importantă, cu care se confrunta Filia Nandra,
era neplata, de către enoriaşi, a contribuţiei benevole pentru biserică. La 22
decembrie 1957, de pildă, se arată că „majoritatea credincioşilor din
Iştihaza şi Bichiş şi unii din Nandra n-au achitat contribuţiile nici pe 1955.
Membrii Consiliului Parohial n-au plătit abonamentul la Foaia bunului
creştin şi Telegraful român, din 1955-56-57.”
Se atrage atenţia preotului paroh că, în conformitate cu Decizia
Patriarhală, nr. 5832 din 1955, „să nu mai facă niciun fel de serviciu religios
celor care nu şi-au achitat contribuţia pe anul trecut, cât şi pe anul în curs.
Fiecare credincios, care va veni la p.c. preot paroh, pentru diferite servicii,
va trebui să aducă chitanţă sau dovadă de la epitropul casier, Popa Toader,
din care să reiasă că şi-a achitat contribuţia. În caz că preotul paroh va face
servicii celor ce nu şi-au plătit contribuţia, sfinţia sa va achita personal
contribuţia respectivului credincios.”79
Atât de gravă devenise această problemă, încât unele măsuri
coercitive erau fără precedent. Pe lângă aplicarea Deciziei Patriarhale
amintite mai sus, se mai lua o măsură: „Se cere onor Oficiului Protopopesc
Luduş să pună în vedere tuturor p.c. preoţi, din cuprinsul Protopopiatului
Luduş, să nu mai facă niciun fel de serviciu religios credincioşilor din alte
parohii, fără consimţământul în scris sau verbal al preotului paroh, de care
Arhiva Parohiei Aţintiş, Registru de procese-verbale. 1955-1956-1957-1958-1959-19601961-1962-1963-1964-1965. Filia Ortodoxă Română Nandra, p. 7.
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depinde credinciosul ce solicită serviciu religios de la preotul altei parohii
decât acela unde domiciliază şi mai ales fără a prezenta chitanţa epitropiei
parohiei de domiciliu, că a achitat contribuţia faţă de biserica din care face
parte” (6 iunie 1960).
La 19 februarie 1956, Consiliul Parohial a fost convocat pentru
stabilirea „salarului lunar din fonduri proprii ale Filiei Nandra pentru preotul
deservant al Filiei”. „Luând cuvântul, p.c. preot preşedinte arată că fiecare
sfinţit slujitor al Altarului, după cuvântul Domnului, este lucrător al Său şi
«vredinic este lucrătorul de plata sa» (Matei, 10,10), iar Sfântul Apostol Pavel
arată că «aşa a rânduit Domnul pentru cei ce propovăduiesc Evanghelia, ca
din Evanghelie să se hrănească» (I Corinteni, 9,14). Pentru îndeplinirea acestei
porunci evanghelice şi apostolice, cât şi pentru arătarea dragostei credincioşilor
faţă de păstorul lor şi pentru a arăta vădit preţuirea ce-o dau muncii sale
preoţeşti, p.c. preot Ilie V. Iacobescu cere Consiliului Parohial să stabilească
un salar lunar din fondurile proprii Filiei Nandra.”80 Salariul stabilit, conform
regulamentelor bisericeşti în vigoare, era de 160 de lei lunar, jumătate din
salariul avut la Parohia Aţintiş, şi anume de 335 de lei.
Procesul-verbal din 16 martie 1957 este semnat de: Oniţiu Gligor,
Damian Lenuţa, Brudan Alexandru, Brudan Aurel, Boldea Partenie,
Brudan Onisie şi Cozma Casian.
La 30 martie 1958 se aleg, cu 52 de voturi, cele două organe
deliberative: Consiliul Parohial (Brudan Aurel Neica, Brudan Mircea,
Păcurar Ilarie, Luca Nicolae, Brudan Partenie lui Partenie, Brudan
Partenie lui Onisie, Brudan Alexandru fătu, Iacob Viorel de sub vii) şi
Comitetul Parohial (Ţiboc Nicolae, Oltean Vasile, Ciuca Emil, Brudan
Maria lui Partenie, Brudan Elena, Brudan Emilia lui Ilie).
În aceeași zi a fost redactat încă un proces-verbal, pentru alegerea
noului epitrop, funcţie pentru care au candidat Brudan Mircea (4 voturi),
Luca Nicolae (2 voturi) şi Brudan Aurel (2 voturi), fiind ales Brudan Mircea.

Ibidem, 19 februarie 1956, data întocmirii procesului-verbal, paginile registrului nemaifiind
numerotate. În continuare, data precizată în text indică data încheierii procesului-verbal.
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Anii ’50 au fost ani foarte grei pentru populaţia României în
general, nu doar pentru năndreni. Era vremea cotelor obligatorii, necesare
pentru plata datoriilor de război, iar oamenii nu aveau pe ce face bani, ca
să îşi poată plăti, între altele, şi contribuţia benevolă, de 56 de lei pe an,
pentru biserică. De aceea, la 14 februarie 1960, Consiliul Parohial a decis,
între altele: „Suma de lei 56 (cincizeci şi şase) se poate strânge atât în
numerar, cât şi-n natură (bucate), după cum vrea credinciosul să dea, după
bunăvoinţa sa, în aşa fel, ca să se acopere suma de lei 56 (cincizeci şi şase)
anual pe cap de familie. Pentru bucatele pe care le vor da credincioşii,
fiecărui credincios i se va da chitanţă de bani, socotindu-se litra de bucate
la preţul pieţii din ziua când dă bucatele.”
Din procesul-verbal din 11 martie 1962, aflăm componenţa noului
Consiliu Parohial (care avea mandat tot de patru ani), format din: Brudan
Aurel Neica, Brudan Mircea, Luca Nicolae, Brudan Vasile lui Rafila,
Brudan Partenie fătul, Iacob Viorel de sub vii, Iacob Ioan. Comitetul
Parohial avea următoarea componenţă: Oltean Vasile, Brudan Maria lui
Partenie, Brudan Emilia lui Ilie, Luca Petru, Brudan Liviu, Boldea Partenie
şi Popa Vasile. Atât pentru Consilul Parohial, cât şi pentru Comitetul
Parohial au votat, în unanimitate, un număr de 40 de parohieni.
După patru ani, ultimul proces-verbal, din care mai aflăm
componenţa celor două organe de conducere, este din 20 martie 1966.
Consilul Parohial era format acum din: Brudan Aurel Neica, Brudan Pamfilie,
Luca Nicolae, Brudan Vasile lui Rafila, Brudan Partenie fătul, Iacob Viorel de
sub vii, iar Comitetul Parohial era format din domnii şi doamnele (nu era
folosit termenul „tovarăş”): Oltean Vasile, Brudan Liviu, Boldea Gheorghe,
Boldea Partenie, Popa Vasile, Brudan Maria lui Partenie, Brudan Emilia lui
Ilie, Brudan Maricica, Trif Anica, Brudan Palaghia lui Filuc.
La 27 martie 1966, Consiliul Parohial alege noul epitrop (probabil
că murise fostul epitrop), cu unanimitate de 6 voturi, respectiv pe Brudan
Aurel Neica.
Alte procese-verbale aveau ca obiectiv scoaterea la licitaţie publică
a unor bunuri ale biserici: „folosinţa pe 1957 a cimitirului de coasă şi
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grădina din jurul bisericii”, câştigători fiind Boldea Partenie, pentru iarba
din cimitir (200 de lei), şi Brudan Partenie pentru grădină (100 de lei).
Ultimul proces-verbal din registrul amintit este din 17 iulie 1966 şi
se referă la alegerea membrilor comisiei de inventariere. Preotul Ilie V.
Iacobescu face referire la Odinul nr. 231, din 22.06.1966, al Oficiului
Protopopesc Ortodox Român Luduş, prin care se dau dispoziţii pentru
efectuarea lucrărilor de inventariere. Comisia aleasă este formată din:
Preot paroh Ilie V. Iacobescu, în calitate de preşedinte al comisiei, şi
Brudan Aurel şi Iacob Viorel, ca membri.
Aceasta a fost, de fapt, ultima inventariere a bunurilor Bisericii din
Nandra.
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Odată cu descoperirea singurei fotografii a bisericii de lemn din
Nandra, am găsit şi unica fotografie a casei parohiale din acelaşi sat.
Prima menţionare a existenţei acestei case parohiale se află în
conscripţia episcopului Ioan Inochentie Micu-Klein, din 1733, de unde
mai aflăm că, la acea dată, Nandra avea: o biserică (Templa); un preot unit,
numit Onea, ortografiat Onya – Nomina poparum); nu exista în sat vreun
preot neunit (non unitus), iar preotul unit nu era bigam (adică nu era
căsătorit a doua oară, după moartea primei soţii); satul avea o casă
parohială (Domus par.); în sat existau 21 de familii – „fumuri”, cum se va
spune mai târziu – Incolae, respectiv 105 suflete (numărul de familii se
înmulţea cu 5, apreciindu-se că, în medie, o familie avea trei copii). În
dreptul averii bisericii, sunt trecute cifrele 7 şi 19, la rubricile fânaţ (Foeneta
curruum), respectiv teren arabil (Arabiles cubulorum).
Este foarte interesant modul în care se calculau suprafeţele de fânaţ
şi teren arabil, necesare pentru traiul preotului şi al familiei sale.
„Extensiunea pământurilor – scrie Augustin Bunea – nu este indicată, dar
la fânaţe se spune, în cifre, câte care de fân produceau – Foeneta curruum
– şi dacă vom socoti că pe un iugăr se produc de comun două care de fân,
uşor putem calcula cât de mare era extensiunea în iugăre a fânaţului, din
fiecare comună bisericească. Asemenea nici la agri [teren arabil, n. I.R.] nu
este indicată extensiunea lor în iugăre, ci se arată numai cantitatea
seminţei, care se bagă în agri – Arabiles cubulorum – adecă agri de atâtea
găleţi (găleata de 4 feldere). Socotind apoi că pe un iugăr se compută [se
calculează, n. I.R.] sămânţă de de două găleţi, adecă de 8 feldere, din
numărul indicat al găleţilor uşor putem afla numărul iugărelor.” 81
Dr. Augustin Bunea, canonic metropolitan, Din istoria românilor. Episcopul Ioan
Inocentiu Klein (1728-1751). Anul Domnului 1900. De la Unire 200, Tipografia
Seminarului Arhidiecezan Greco-Catolic, Blaj, 1900, p. 303.
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Informaţii inedite găsim în Conscripţia din 1805, ale cărei date au
fost publicate de către Eugen de Gagy, într-un număr din revista
Transilvania 82. Această conscripţie este făcută de pe poziţii ortodoxe, pentru
că iată ce scrie autorul care a publicat datele, Eugen de Gagy 83: „Formarea
confesiunii greco-catolice peste tot nu a fost o trebuinţă internă, asupra
românilor au octroat-o [au impus-o, n. I.R.] din afară, din cauze politice, şi
dacă vechea biserică gr.-orientală nu s-a nimicit pe urmele acesteia, la
aceasta a contribuit în mare parte conservatismul extraordinar al poporului
român, care, în lipsa drepturilor politice, şi-a putut consacra toată energia
credinţei ortodoxe, ce i s-a prefăcut în sânge, dar a contribuit la aceasta şi
agitarea imperiului rusesc, care începu deja să experimenteze în Peninsula
Balcanică şi care astfel nu putea permite să intre în cultura şi sfera de interes
a Apusului poporul acela vecin, cu care mai avea încă scopuri mari.”
În conscripţia din 1805, numele satului Nandra este deja
maghiarizat (Lándor), care apare cu indicativul F, adica era Filie (= filială),
cu 18 familii ortodoxe, biserica fiind transferată la uniți abia în 1792 (or, în
Conscripţia lui Klein, din 1733, satul Nandra apărea ca trecut integral la
unire în acel an). În orice caz, din 1792 sau poate mult înainte, o parte a
comunitații săteşti trecuse la unire şi pusese stăpânire pe biserica din sat
(preot era Ioan Popoviciu, hirotonit la Arad, unde se afla cea mai apropiată
Episcopie Ortodoxă din imperiu, în anul 1804).
În datele conscripţiei din 1805, publicate de Eugen de Gagy, mai
apare, la p. 48, indicativul F ad 39, adica filie la nr. crt. 39, iar la p. 46, nr.
crt. 39 e Forro (Fărău), deci ortodocşii din Nandra formau o filie, arondată
satului Fărău. Această afiliere la Biserica ortodoxă din Fărău s-a făcut
pentru faptul ca legislația în vigoare, de la Iosif al II-lea încoace, prevedea
că nu poate exista o parohie, indiferent de confesiune, cu sub 50 de familii,

Eugen de Gagy, Documente istorice. Diocesis Transilvaniae Disunitae anno 1805, în
Transilvania, anul XLII, nr. 1, ian.-febr. 1911, p. 48.
83
Ibidem, p. 48.
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deci trebuia ca ortodocşii din Nandra (din cele 18 familii) să fie afiliaţi la o
parohie constituită legal.
Chestionat, la Viena, în legătura cu situaţia religioasă din
Transilvania, episcopul greco-catolic, Grigore Maior, a spus, venind vorba
despre preoţii acatolici si neuniţi. „Cere deci ca aceştia să fie reduşi şi mai
mult, mănăstirile călugărilor ortodocşi să fie dărâmate, călugării alungaţi
peste graniţe, şcoalele unite să fie înmulţite, fundaţiunile din Blaj mărite,
iar parohiile unite să fie mai bine dotate.”84 Se propunea ca preoţii
ortodocşi, care se hirotoniră la episcopi din Valahia sau Moldova (pentru
că în Transilvania nu mai erau episcopi ortodocşi, după unire), să fie
trecuţi, drept pedeapsă, în rândul iobagilor!
Am arătat aceste cazuri antinomice, pentru a vedea cât de
complicată era istoria din Transilvania, inclusiv sub aspect confesional,
câtă pasiune exclusivistă exista la o confesiune sau alta!
Aşa cum biserica din Nandra era de lemn, tot din lemn era şi casa
parohială. Nu ştim, în actuala fază a documentării, când a fost edificată
casa parohială de zid, prezentă în fotografia de faţă. În orice caz, când a
venit să-şi preia parohia la care fusese repartizat, tânărul preot grecocatolic, Eugen Valer Ignat (căruia îi datorăm cele două fotografii), casa
parohială exista, după cum aflăm dintr-un text dactilografiat, păstrat de
Doamna Cecilia Ignat-Şchiopu
În 1948, preotul greco-catolic Eugen Valer Ignat a trebuit să
părăsească parohia. „Păstrându-şi, ca o comoară sfântă, credinţa părintelui
său şi a înaintaşilor – scrie un cumnat al său, într-un document păstrat în
familia Doamnei Cecilia Ignat-Şchiopu –, nu cedează presiunilor
autorităţilor comuniste din acea vreme – de a trece la ortodoxism –, începe
«calvarul» clandestinităţii şi surghiunului, cu familia compusă acum din 5
membri, din care 3 copii mici [de 5, 4 şi 1 an, n. I.R.]. Iarna 1948-1949 o
Dr. Virgil Ciobanu, Statistica românilor ardeleni din 1760-1762, în Anuarul Institutului
de Istorie Naţională, 1924-1925. Publicat de Alex. Lapedatu şi Ioan Lupaş, profesori de
istoria românilor la Universitate. Membri ai Academiei Române, III, 1924-1925,
Institutul de Arte Grafice „Ardealul”, 1926, p. 619.
84

104

Casa parohială din Nandra

petrece la Luduş, în condiţii deosebit de grele, fără a avea asigurate
mijloacele elementare de viaţă”. În cursul anului 1949 se mută la Turda,
apoi se stabileşte la Cluj. După Revoluţie, a fost făcut protopop onorific, a
revenit la altar şi a militat pentru înfiinţarea unei biserici greco-catolice, în
cartierul clujean Gheorgheni.
După plecarea forţată a preotului Eugen Valer Ignat din Nandra,
casa parohială nu a mai fost folosită în scopul pentru care fusese construită,
satul Nandra devenind filie a parohiei Aţintiş, după care clădirea a devenit
sediul „cooperativei”, al „boldei” – un magazin sătesc.
La un moment dat şi această casă a fost demolată, împreună cu
acareturile specifice: poiată, şură, fânar, fântână, coteţ etc., pe locul fostei biserici
de lemn construindu-se un Cămin Cultural, demolat şi acesta, după 1989.
Demolarea casei parohiale. O problemă importantă în viaţa
Bisericii din Nandra, a preotului Ilie V. Iacobescu şi a Consiliului Parohial,
în intervalul 1955-1965, a fost situaţia Casei Parohiale din sat. În procesulverbal din 20 mai 1962, citim următoarele: „P.c. preot preşedinte (al
Consiliului Parohial, n. ns.), luând cuvântul, arată că situaţia în care se
găseşte Casa Parohială este deplorabilă. Pe lângă faptul că imobilul în cauză
e foarte vechi, din 189085 şi zidul e din pământ, de câţiva ani încoace, precis
din 1950, de când Casa Parohială a fost ocupată de Cooperativa de Consum
din Bichiş – cu filiala Nandra –, s-a adăugat şi lipsa de grijă condamnabilă
a conducătorilor cooperativei din Bichiş, care n-au plătit în toţi anii cât au
folosit casa niciun leu chirie, n-au făcut nicio reparaţie la casă, nici de mică
însemnătate, ca de pildă văruit în interior etc. şi ceea ce merită toată
indignarea noastră pentru cei vinovaţi, în decurs de atâţia ani (12, n. ns.),
au deteriorat casa, lăsând-o acum într-o stare extrem de slabă şi
dărăpănată, cu cerdacul lipsă, cu ţigle lipsă, cu pereţii distruşi în interior şi
exterior.
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Cifra este corectată în 1880.
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Prima pagină a procesului-verbal din 20 mai 1962, prin care se ia în discuţie problema
demolării Casei Parohiale din Nandra.
(Registrul de procese-verbale, Arhiva Parohiei Aţintiş)
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În faţa acestei situaţii, p.c. preot paroh, Ilie V. Iacobescu, propune
ca imobilul în cauză să fie demolat, iar materialele ce vor rezulta din
demolare (ţigla şi lemnăria) să fie folosite pentru repararea capelei din
Nandra, care are şi ea nevoie de reparaţii capitale, iar restul de materiale să
fie vândute prin licitaţie publică şi sumele realizate să fie folosite numai
pentru repararea capelei.” 86
Luând notă de această propunere, membrii Consiliului Parohial au
propus convocarea Adunării Parohiale, pentru 3 iunie 1962, care să
accepte soluţia Consiliului Parohial.
În realitate, Adunarea Parohială a avut loc în 10 iunie 1962, la ora
12,00, după săvârşirea Sfintei Liturghii. Conform regulamentului, se aleg
„prin aclamaţii” doi „bărbaţi de încredere” (Boldea Gheorghe şi Răchită
Gheorghe), iar pe „credinciosul Luca Petru secretar de şedinţă, pe care-i
împuterniceşte să iscălească, în numele Adunării Parohiale, procesul-verbal şi
actele Adunării Parohiale de astăzi”. Cei aleşi sunt invitaţi „să ia loc la masa
prezidială”.
Preotul Ilie V. Iacobescu prezintă situaţia deplorabilă în care se află
Casa Parohială, arătând şi cine sunt vinovaţii. El arată că, în şedinţa din 20
mai 1962, Consiliul Parohial a hotărât demolarea casei, pentru că
„repararea ei ar depăşi însăşi valoarea reală a edificiului”, urmând ca
materialul lemnos şi ţiglele din demolare să se folosească la repararea
capelei. Sătenii prezenţi la adunare sunt invitaţi „să chibzuiască şi să se
pronunţe cum cred mai bine să se facă: ori să se repare casa parohială, ori
să se demoleze şi cu materialele rezultate să se repare capela”.
Se înscriu la cuvânt credincioşii Popa Petru şi Luca Petru, care
propun să se accepte hotărârea Consiliului Parohial din 20 mai a.c. Au luat
apoi cuvântul Brudan Ioachim, Iacob Viorel Ghiurcuţa şi Brudan Filon,
„care-au fost de părere ca să se repare casa parohială”. Supunându-se la vot
ambele păreri, „prin aclamaţii, Adunarea Parohială, în unanimitate, a
hotărât ca să se repare Casa Parohială”. (Nu înţelegem cum a fost
86

capelă are aici sensul de biserică.
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unanimitate la vot, când cel puţin primii doi vorbitori aveau altă părere,
respectiv să se demoleze Casa Parohială.)
Adunarea Parohială, din 23 decembrie 1962, are pe ordinea de zi un
singur punct: discutarea situaţiei Casei Parohiale şi luarea unei hotărâri asupra
ei (deşi, la adunarea precedentă, Adunarea Parohială votase repararea casei).

Fragment din procesul-verbal al şedintei Consiliului Parohial, în care s-au decis:
Mutarea clopotniţei, lărgirea pronaosului Bisericii, prin demolarea celor doi pereţi din
cărămidă, construirea unui perete de lemn, cu trei uşi, între altar şi naos.
(Arhiva Parohiei Aţintiş)

Ignorând decizia Adunării Parohiale din 10 iunie 1962, preotul Ilie
V. Iacobescu „supune discuţiei Adunării Parohiale hotărârea Consiliului
Parohial din 20 mai a.c. şi cere Adunării Parohiale „să chibzuiască şi să se
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pronunţe în aşa fel, ca hotărârea luată să fie în folosul bisericii”. Se înscriu
iarăşi la cuvânt Popa Petru şi Luca Petru, care susţin vechea lor idee – a
demolării Casei Parohiale.
În urma discuţiilor purtate, membrii Adunării Parohiale hotărăsc
„în unanimitate” demolarea Casei Parohiale, adică exact invers faţă de cum
votaseră la adunarea precedentă!
La reuniunea Consiliului Parohial din 19 mai 1963, preotul Ilie V.
Iacobescu „arată că Sfânta Arhiepiscopie şi Mitropolie de Alba Iulia şi
Sibiu, cu Decizia nr. 814/1963, transmisă cu ordinul Oficiului Protopopesc
Luduş, nr. 184/31.03.1963, primită şi înregistrată la noi cu nr. 17/
18.05.1963, a aprobat demolarea Casei Parohiale, cu scopul ca materialele
şi banii ce vor rezulta să fie folosiţi numai la repararea capelei.”
La aceeaşi întâlnire, s-a stabilit ca demolarea să aibă loc la 25 mai
a.c., iar materialul rezultat să fie depozitat în curtea epitropului Brudan
Aurel Neica, licitaţia materialelor urmând să aibă loc a doua zi, duminică,
26 mai, când se stabilesc materialele care rămân pentru repararea capelei
şi cele care sunt scoase la licitaţie şi condiţiile în care are loc licitarea.
S-au înscris la licitaţie, pentru ţiglă, parohienii: Brudan Petru lui
Partenie, Brudan Vasile lui Rafila, Brudan Ioan lui Vetu, Ciuca Emil, Coman
Gheorghe, Brudan Ilie, Brudan Teodor, Brudan Mircea, Boldea Filon, Iacob
Ioan, Ţiboc Corneliu. Pentru „leţe” s-au înscris şi au câştigat licitaţia: Brudan
Ilarie, Păcurar Ilarie, Brudan Teodor şi Iacob Ioan. Cupele au fost licitate şi
câştigate de Ciuca Vasile şi Boldea Filon, câteva leţuri mai mici fiind
adjudecate de Brudan Octavian. La fel s-a procedat pentru scânduri de diferite
mărimi. O uşă a fost câștigată de Trif Anica, iar ferestrele, scândurile vechi,
riglele, grinzile de diferite mărimi, căpriorii de alţi membri ai parohiei. La
căpriori s-a înscris pentru licitaţie şi GAC „Înfrăţirea” Bichiş-Nandra. În final,
se arată că, din licitarea materialelor, s-a realizat suma de 455 lei în virament
şi 6010,20 în numerar, adică suma de 6.465,20 lei.
La reuniunea Consiliului Parohial din 15 septembrie a.c., se discută
despre repararea capelei. Devizul Cooperativei Deservirea din Luduş – Secţia
Proiectare se ridica la 15.724 de lei, dar consiliul a aprobat doar suma de 9000
de lei (material şi manoperă), ţinând cont de posibilităţile Filiei Nandra.
Cu această sumă s-au făcut reparaţiile posibile la acoperiş şi
scocuri, următoarea reparaţie având loc abia în anul în 2010.
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În mod cert, în cele două surse documentare care s-au pierdut,
respectiv distrus (Cartea de Aur, redactată de părintele Eugen Ignat, sau
arhiva căreia i s-a dat foc, în 2010), vor fi fost informaţii legate şi de
istoricul clopotniţei.
Este interesant că în conscripţiile bisericeşti din veacurile XVII şi
XIX, care includ detalii despre biserică, şcoală, casă parohială etc., nu se face
nicio precizare referitoare la clopotniţe: fie pentru că acestea nu prea existau,
fie pentru că existenţa lor nu era absolut necesară. „Iniţial – scria profesorul
Vasile Drăguţ –, bisericile de sat nu resimţeau necesitatea funcţională a unui
turn-clopotniţă (alăturat sau suprapus), pentru simplul motiv că nici nu
posedau un clopot, obiect mult prea costisitor, pentru a putea fi procurat de
micile comunităţi rurale. O toacă fixată de trunchiul unui copac sau o toacă
de mână erau îndestulătoare pentru cerinţele ritualului.” 87
Aşa după cum rezultă din fotografia bisericii de lemn, prin care se
salvează de la uitare biserica însăşi, clopotniţa era situată alăturat, lângă
altarul bisericii.
În orice caz, mai întâi a fost demolată biserica, din moment ce un
copil de atunci, Horea Ţirca, acum în vârstă de 80 de ani, îşi aminteşte cum
icoanele au fost scoase din biserică şi rezemate temporar de clopotniţă.
Mutarea clopotniţei se decide într-o şedinţă a Adunării Parohiale,
din 20 mai 1951 88, unde se precizează: „Mutarea se face cu prestaţie de
Dr. Ioana Cristache-Panait, Biserici de lemn, monumente istorice din Episcopia Alba Iuliei,
mărturii de continuitate şi creaţie românească. Cu un Cuvânt înainte al Prea Sfinţitului
Emilian, Episcop al Alba Iuliei şi un Studiu introductiv de prof. dr. Vasile Drăguţ. Indice: Pr.
Ştefan Urda, Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Alba Iuliei, Alba Iulia, 1987, p. 29.
88
Procesul-verbal se află într-un caiet de procese-verbale, păstrat în arhiva Parohiei
Aţintiş.
87
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muncă benevolă a credincioşilor, în desfacerea şi confecţionarea la locul
propus de un maestru priceput.” În aceeaşi şedinţă, Adunarea Parohială
aprobă lărgirea capelei religioase, prin dărâmarea celor doi pereţi de
cărămidă, iar materialul să fie vândut”, precum şi „construirea unui perete
de lemn şi scândură, între altar şi naos, în care să se formeze trei uşi de
intrare”. Pentru mutarea propriu-zisă este angajat „maestrul” Mesaroş
Ioachim, din Căptălani, costurile lucrării (incluzând aici unele reparaţii la
clopotniţă, dar mai ales construirea unui perete din lemn între altar şi naos,
cu trei uşi de intrare) fiind de 26.000 de lei.
Presupunem că şi clopotniţa era destul de veche, fiind construită
poate în secolul XX, când au putut fi achiziţionate şi clopotele. Afirmaţia
Ioanei Cristache-Panait, din cartea citată, anume că biserica „era în formă
de navă, fără prispă sau clopotniţă”, nu este adevărată în partea ei finală,
fotografia păstrată certificând existenţa clopotniţei.
Pe grinzile clopotniţei se văd numeroae semne tipice, făcute de
„maestrul” Mesaroş Ioachim, din Căptălani, cel care a condus lucrările de
mutare a clopotniţei pe locul actual.
De-a lungul anilor, aşa după cum se vede şi în prezent, s-au făcut
două lucrări la clopotniţă: în primul rând, pentru a o consolida, s-a turnat la
bază un strat de beton. În al doilea rând, în anii ’70, acoperişul de şiţă (un fel
de şindrilă) a fost înlocuit cu un acoperiş din tablă zincată, costurile fiind
suportate de acelaşi Brudan Ioan, act de donaţie marcat printr-o bucată de
tablă, în care se menţiona numele donatorului, care a fost înlăturată şi ea, la
renovarea din 2010. Tot atunci au fost înlocuite scândurile de la brâul care
separă cele două trunchiuri de con circulare drepte.
De regulă, clopotele sunt inscripţionate cu anul şi locul fabricării,
al donatorului etc., dar nu se ştie dacă cele două clopote din Nandra au
asemenea inscripţii.
Un fiu al satului, Brudan Alexandru, ne-a spus că în anii ‘50 unul
din cele două clopote pur şi simplu s-a fisurat, fără a se cunoaşte cauza,
pentru că nu a căzut din locul în care era atârnat. Doi năndreni vrednici,
Cornel a lu’ Diacu şi Aurel Cosma au dus clopotul la Combinatul
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Metalurgic din Câmpia Turzii. Uzând de relaţiile pe care le aveau acolo, s-a
reuşit topirea clopotului şi turnarea lui din nou, astfel încât clopotul nou
avea acelaşi sunet ca şi cel dinainte.
Trasul clopotelor era o meserie, aflată azi pe cale de dispariţie.
Meseria de clopotar presupunea un anumit talent în a trage clopotele, în
funcţie de context: începerea Sfintei Liturghii, anunţarea morţii cuiva din
sat, alungarea norilor grei, pentru a abate grindina etc. „«Mie îmi plăcea
mai mult cum era înainte – spune cineva. Acuma numa’ la catolici (grecocatolici) să mai trag clopotele manual, în centru, la ortodocși, îi pe telefon.
Nu mai îi același lucru», continuă ea, după care mi-a povestit cum gheața
a distrus straturile de ceapă și răsadurile, câtă pagubă a făcut și cum
clopotele au fost pornite după ce grindina începuse deja și norii nu mai
puteau fi împrăștiați.” 89
Clopotele bisericeşti au intrat de mult în literatura română sau cea
universală. Ne amintim de faimosul roman al lui Ernest Hemingway,
Pentru cine bat clopotele, sau de filmul De ce trag clopotele, Mitică?, regizat
de Liviu Ciulei, în 1981.
Faimoasă în literatura română a devenit povestirea lui Ion
Agârbiceanu, Moartea clopotarului. Personajul principal al povestirii este
Vavilon, pe numele lui adevărat Ion Tunsu, căruia, spune autorul,
„genunchii i se închinau binişor pământului, când păşea, şi de slăbiciune,
dar poate şi din trasul mult al clopotelor, din obişnuinţă.”
Iată destinul acestui clopotar, relatat de acad. Eugen Simion:
„Vavilon moare şi, cum ziua înmormântării se întâmplă să fie în sâmbăta
Paştilor, când este interzis de biserică să se tragă clopotele, babele
superstiţioase din acest sat cred că destoinicul clopotar «a murit cu legături
nedezlegate», iar văduva clopotarului este de părere că Dumnezeu a voit
să-l pedepsească pe Vavilon pentru păcatele din turn, citate mai înainte…
[..] Surpriza vine la urmă, când, înainte de a-l astupa cu pământ pe
Valer Simion Cosma, Oameni şi clopote. Despre o societate conservatoare, căreia nu-i
place să conserve, în Observator cultural, nr. 1066, 18 iun. 2021.
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clopotarul Vavilon, se întâmplă o minune: «Deodată, printr-o spărtură din
gardul cimitirului, năvăli un cârd de miei, cei mai mulţi cu clopoţei de
cioaie la grumaji, şi încordându-se şi punându-se în şir, începură să joace
de-a lungul unei râpe. Ochii tuturor îi priviră şi – pe-o clipă, două – se făcu
o linişte adâncă. În zburda lor, mieluşeii îşi sunau clopoţeii, şi un picurat
dulce se înălţă, un răstimp, în văzduhul limpede al primăverii. Apoi cârdul
se sperie de ceva şi pieri repede prin aceeaşi spărtură a gardului, alergând
la oile care păşteau pe-aproape.»
Soluţie epică ingenioasă, repet, potrivită cu natura morală a
personajului, în fine, o notă creştină, izbăvitoare în această naraţiune
inspirată, luminoasă, discret mistică. Sunetele clopoţeilor de cioaie de la
grumajii lor suplinesc sunetele clopotelor din turn. Dumnezeu pare a fi
iertat păcatele lui Vavilon, așa încât el poate fi îngropat creştineşte, cu toată
ceremonia. O naraţiune, pe scurt, cu un sfârşit neaşteptat, apoteotic, de o
mare finețe epică.”90

Casa parohială, demolată la 25 mai 1963.

Ion Agâbiceanu, Opere. I. Schiţe şi povestiri (1902-1910). Ediţie îngrijită, tabel
cronologic, notă asupra ediţiei, bibliografie, note şi comentarii, referinţe critice de Ilie
Rad. Studiu introductiv de Eugen Simion, Academia Română. Fundaţia Naţională pentru
Ştiinţă şi Artă, Bucureşti, 2014, p. XXXVIII-XXXIX.
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În lipsa unei arhive a bisericii din sat, nu avem nicio informaţie
legată de cimitir. În multe localităţi, cimitirul este situat în jurul bisericii.
Având în vedere faptul că biserica din Nandra era situată relativ în mijlocul
satului, având în jur un teren nu prea mare, este posibil ca primele
morminte să fi fost chiar în curtea bisericii. O lucrare de amenajare a
drumului de lângă fosta biserică (partea vestică) a scos la lumină
numeroase oase umane. Ştim sigur apoi că au existat două morminte cu
două cruci de piatră, într-un colț al curţii. După ce biserica a fost mutată
din locul iniţial, iar pe locul ei s-a construit fostul Cămin Cultural, crucile
de piatră contrastau cu destinaţia noii construcţii, unde aveau loc jocurile
populare, serbările şcolare etc. Cineva a avut ideea (poate a fost o directivă
a Sfatului Popular) ca acele cruci să fie mutate în curtea noii biserici. Azi
mai există doar o singură cruce, pe care greu se poate descifra numele
Spinean, posibil al fostului preot, George Spinean (n. la Alecuş, la 9 apr.
1866) sau a cuiva din familie, fiindcă crucea a fost dată cu var (inclusiv
inscripţia de pe ea). Când familia Vălean şi-a amenajat curtea, aflată lângă
locul fostei biserici, a dat, de asemenea, de oase umane. Creştineşte era ca,
dacă s-au mutat crucile, să se fi mutat şi mormintele, mai ales că era vorba
de mormântul unui preot care a slujit la biserica din sat.
În registrul de procese-verbale al Bisericii din Nandra, păstrat în
arhiva Parohiei Aţintiş, respectiv în procesul-verbal din 6 iunie 1960, se
spune: „Drept plată anuală se acordă cantorului folosinţa cimitirului vechi al
bisericii (subl. ns.) pentru coasă, pe tot timpul cât va sluji, cu obligaţia de a-şi
face conştiincios datoria.” Nu ştim la ce anume se referă expresia „cimitirul
vechi al bisericii”: la posibilul fost cimitir al fostei Biserici de lemn, situat
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lângă drum, între casa actuală a diacului Emil Ciuca şi locul fostului Cămin
Cultural, sau la o parte, considerată „veche”, din actualul cimitir?
În orice caz, poate înainte de 1900, înmormântările s-au făcut pe
dealul nordic al satului, în apropiere de actuala biserică. În Registrul agricol
al comunei Bichiş, cimitirul este trecut cu 55 ari extravilan şi cu „40 ari tufe”.
Dar suprafaţa este mult mai mare, probabil extinzându-se pe câteva hectare.
Cimitirul nu a fost niciodată împrejmuit cu un gard şi, ce este mai
grav, nu a fost întreţinut (în senul controlării vegetaţiei crescute printre
morminte). Ba chiar în cimitir au fost lăsaţi să crească pruni, recolta
acestora fiind adjudecată de un apropiat al bisericii (sau poate a fost
licitată, nu se ştie). Nefiind îngrijit, alături de pruni au crescut şi alte soiuri
de arbori (salcâm, lemnul câinelui, soc etc.). Practic s-a format acolo o
adevărată pădure, care nu a fost tăiată multe decenii.
Tradiţia orală spune că la intrarea în cimitir, la sfârşitul celui de-Al
Doilea Război Mondial, au fost îngropaţi doi sau poate mai mulţi ostaşi
sovietici, care au murit în sat, unde au venit de pe linia frontului, pentru a
fi trataţi, într-un fel de infirmerie improvizată. La un moment dat (nu se
ştie când), aceşti ostaşi au fost deshumaţi şi duşi într-un cimitir mai mare,
al ostaşilor sovietici, probabil la Luduş.
De asemenea, în anii ‘60, exista, pe la mijlocul cimitirului, un
mormânt al unui soldat necunoscut, unde elevii şcolii mergeau, de Ziua
Eroilor, să depună flori. Şi acesta a fost dus în altă parte, fără ca la Primăria
din Bichiş să existe vreun document în acest sens. Nici Asociaţia Naţională
„Cultul Eroilor”, cu care am luat legătura, nu deţine informaţii despre acest caz.
Este posibil ca soldatul necunoscut să fie cel împuşcat de Poruţiu
Petru, în septembrie 1944, pe care familia să-l fi deshumat şi dus acasă.
În fine, să mai spunem că în partea nouă a cimitirului, la marginea
dinspre drum, sunt câteva cruci din piatră apoi. Să nu uităm că, în a doua
jumătate a secolului XIX, în Nandra au trait şi câteva familii de evrei, care
şi-au îngropat morţii în acelaşi cimitir cu creştinii.
Nobilii şi grofii care au existat în Nandra nu au fost îngropaţi în
acest cimitir. Pe dealul alăturat, aproximativ la mijlocul distanţei dintre
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casele lui Ţiboc Onisie (Vodas) şi Brudan Filuc, a fost construită o criptă,
de care copiii satului se temeau să se apropie. Azi cripta este surpată, abia
dacă se mai poate identifica, din cauza vegetaţiei crescute şi acolo.
Când unui năndrean i-a murit un copil, el a dorit ca fiul să fie
îngropat în partea vestică, dinspre uliță, a cimitirului, pentru a-i vedea
mormântul din casă sau din curtea sa. În jurul lui şi-au îngropat apoi
morţii rudele acestuia, după aceea şi alţi oameni din sat, astfel că acum
există partea nouă şi partea veche a cimitirului. Dacă în partea nouă se mai
taie vegetaţia şi se mai tunde iarba, partea veche a fost lăsată de izbelişte.
Mormintele bunicilor noştri sunt greu de identificat acum, mai ales că
puţine aveau cruci de piatră, iar cele de lemn au putrezit sau au dispărut.
Se mai pot identifica doar mormintele cu cruci metalice sau din piatră
(mulţi Poruţeşti au asemenea cruci). O gravă greşeală s-a făcut în
primăvara anului 2021, când vegetaţiei din partea veche a cimitirului i s-a
dat foc, fără ca focul să fie controlat. Odată cu vegetaţia, au ars şi
numeroase cruci de lemn (cum se poate vedea dintr-o fotografie publicată
în acest volum).
Cu ocazia sărbătorii de Florii, am văzut starea jalnică în care se
găseşte cimitirul, astfel că am hotărât că trebuie făcut ceva.
Redăm mai jos scrisorea pe care am trimis-o unui număr de 100 de
năndreni.
100 de năndreni donatori
Familiei………………………………………
Moto: „În cimitirul greu de prune
Se mută satul, rând pe rând.”
(Ion Horea, Cântec târziu)
Dragi consăteni,
Cu ocazia sărbătorii de Florii, am fost în cimitirul satului nostru
natal, Nandra, unde s-a ţinut o slujbă de pomenire a celor îngropaţi în
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cimitir. Înainte de slujbă, am fost în partea dinspre biserică a cimitirului,
căutând mormântul soldatului necunoscut, unde mergeam, elevi fiind, de
Ziua Eroilor, să depunem flori. Nu am putut ajunge până acolo, din cauza
pădurii – fiindcă este o adevărată pădure în zona în care sunt îngropaţi
moşii şi strămoşii noştri. M-a cuprins o adâncă tristeţe văzând starea în
care este cimitirul. La această tristeţe s-a adăugat indignarea, observând că
în acea parte a cimitirului, mai aproape de drum, s-a dat foc vegetaţiei
uscate. Dar odată cu vegetaţia, au ars şi numeroase cruci de lemn, un
atentat la memoria celor îngropaţi acolo.
Pe acest fond de indignare, am cerut permisiunea (eu şi prietenul
nostru, col. Andrei Brudan) Domnului Părinte Lucian Bucea să luăm cuvântul
după slujbă, deşi cunoşteam vorba că nimeni nu poate fi profet în satul său!
Am propus ca fiecare năndrean să doneze 100 de lei, bani care să
fie folosiţi pentru întreţinerea cimitirului (defrişarea pădurii din cimitir,
cositul ierbii de cel puţin două ori pe an, confecţionarea unui mic
container, la intrarea în cimitir, unde oamenii să arunce coroanele şi florile
uscate, candelele uzate etc.). De asemenea, trebuie reparată troiţa aflată la
intrarea în sat, considerată a fi monument istoric, dar e posibil să mai fie
nevoie şi de alte cheltuieli, precum placa comemorativă, cu cei 22 de eroi
ai satului Nandra (4 ucişi în Revoluţia de la 1848, 6 morţi în Primul Război
Mondial, iar 12 – în Al Doilea Război Mondial).
Pe loc s-au colectat circa 500 de lei, daţi de cei care nu locuiesc în sat.
Năndrenii din alte localităţi vor putea trimite banii prin mandat
poştal simplu, pe adresa: Maria Duma, sat Nandra, com. Bichiş, jud.
Mureş, sau îi pot depune în contul deschis la Banca Transilvania, IBAN
R086BTRLRONCRT0055110502, titular fiind Diana Făurar (fiica Mariei
Duma).
Cum eu am o bază de date făcută cu ocazia pregătirii monografiei
satului, m-am angajat să trimit această scrisoare, pe cheltuiala mea, unui
număr de 100 de năndreni, care vor fi trecuţi, în ordine alfabetică, pe un tabel.
Luându-şi în serios sarcina, Doamna Maria Duma şi-a cumpărat
deja un chitanţier, pentru a elibera chitanţe celor care vor da banii cash.
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Vă rog să faceţi această donaţie în cursul lunii mai 2021!
În toamnă, cu ocazia primei ediţii a Întâlnirii Fiilor Satului, Maria
ne va furniza o situaţie cu lista celor 100 de năndreni şi suma pe care aceştia
au donat-o, precum şi situaţia cheltuielilor efectuate din banii colectaţi
(„Aici sunt banii Dvs.!”). În cazul în care suma este depusă la bancă de o
altă persoană, vă rog să comunicaţi Doamnei Maria Duma-Ciucă numele
donatorului, altfel numele real al depunătorului nu poate fi identificat
(telefonul Doamnei Duma: XXXX 91).
În dreptul numelor care nu au donat nimic, se va trece o liniuţă.
Eu sper însă ca tabelul să fie fără liniuţe!
Pentru a se colecta un fond consistent, Grupul de Iniţiativă
Strategică, privind marcarea celor 710 ani de la prima atestare documentară
a satului Nandra, a decis ca, în cazul existenţei mai multor fraţi din aceeaşi
familie, fiecare frate sau soră să doneze 100 de lei, urmând ca această
cerinţă să fie modificată în viitor, în funcţie de necesităţi.
Printr-o coincidenţă, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
a declarat anul 2021 în Patriarhia Română ca fiind şi Anul comemorativ al
celor adormiţi în Domnul; valoarea liturgică şi culturală a cimitirelor.
După ce cimitirul din Nandra va fi curăţat „lună şi bec”, cum a spus
Părintele Lucian Bucea, voi scrie un articol şi îl voi publica în ziarul Cuvântul
liber din Târgu Mureş, pentru ca şi alţii să ia exemplul năndrenilor!
Sunt convins că, făcând acest gest superb, vă manifestaţi dragostea
şi respectul faţă de strămoşii Dvs., îngropaţi în Nandra, faţă de localitatea
în care v-aţi născut.
Veţi ajunge la concluzia unui mare filosof: „Dăruind, vei dobândi!”
La manifestările din toamnă, vom include în program şi vizitarea
cimitirului!
Cu cele mai frumoase gânduri,
Ilie Rad
Cluj-Napoca, 4 mai 2021

91

În scrisoare, a fost indicat numărul real de telefon.
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Spre marea noastră surprindere, scrisoarea nu a avut la toată lumea
ecoul dorit. S-au grăbit să doneze suma propusă mai degrabă cei plecaţi
din sat decât sătenii propriu-zişi. Din 100 de donatori estimaţi, ne-am
trezit cu doar 65 de oameni vrednici şi responsabili, care au înţeles exact
ideea proiectului nostru.
Iată numele lor:
Andone Elena (n. Luca) (Ocna
Mureș)
Băcilă Cornelia (n. Brudan) (Tg.
Mureș)
Bărbuleț Ana (n. Brudan)
(Lancrăm)
Bota Mariana (Nandra)
Brudan Alexandru (ClujNapoca)
Brudan Andrei (Sibiu)
Brudan Aurel (Sibiu)
Brudan Dorin (Nandra)
Brudan Dorina (Germania)
Brudan Elena (n. Țiboc)
(Nandra)
Brudan Emil (Luduș)
Brudan Emil (Tg. Mureș)
Brudan Eufimia (Tg. Mureș)
Brudan Ianu (Nandra)
Brudan Ilie (Tg. Mureș)
Brudan Liviu (Hădăreni)
Brudan Liviu (Tg. Mureș)
Brudan Maria (Tg. Mureș)
Brudan I. Maria (Tg. Mureș)
Brudan Marioara (Nandra)

Brudan Mircea (Uricani)
Brudan Octavian (Iclănzel)
Brudan Partenie (Câmpia
Turzii)
Brudan Remus (Tg. Mureș)
Brudan Sorin (Luduș)
Brudan Stelian (Luduș)
Ciuca Emil (Nandra)
Ciuca Liuța (n. Brudan) (Luduș)
Cîmpean Șofron (Simeria)
Cosma Ilie (Luduș)
Cozma Casian (Nandra)
Drăghiciu Olivia (n. Iacob)
(Săsciori)
Duma Maria (n. Ciuca)
(Nandra)
Făuraru Diana (Cluj-Napoca)
Filip Elvira (n. Ciuca) (ClujNapoca)
Glavovici Ileana (Nandra)
Iacob Floarea (Nandra)
Lupu Elena (n. Trif) (București)
Mâtcă Ioan (Nandra)
Moga Laurean (Ocna Mureș)
Orga Ana (Ocna Mureș)
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Pauca Elena (n. Brudan) (ClujNapoca)
Pol Felicia (n. Iacob) (Tg.
Mureș)
Pop Maria (n. Popa) (Luduș)
Popa Ioan (Tg. Mureș)
Popa Maria (n. Ursu) (Luduș)
Poruț Aron
Poruț Octavian
Poruțiu Ioan (Luduș)
Poruțiu Monica (Buziaș)
Rad Ilie (Cluj-Napoca)
Rad Mihai-Ionuţ (Cluj-Napoca)
Rad Nicușor (Tg. Mureș)
Rad Tudor-Daniel (ClujNapoca)

Radu Hortensia (n. Țiboc)
(Hunedoara)
Răchită Ioan (Luduș)
Răchită Vasile (Luduş)
Răchită Veronica (n. Popa)
(Iernut)
Sârbu Elena (n. Trif) (Lancrăm)
Suciu Maria (n. Trif) (ClujNapoca)
Tatu Iuliana (n. Ciuca) (Nandra)
Togănel Emilia (n. Țiboc)
(Voiniceni)
Trif Ioan (Târnăveni)
Trif Maria (Tg. Mureș)
Trif Olimpia (Tg. Mureș)
Ursu Lucreția (n. Răchită)
(Turda)

*
Merită să amintim aici şi numele unor sponsori sau persoane cu
funcţii de conducere, care, din proprie inițiativă, au făcut ceva pentru
biserică şi pentru satul Nandra în general:
Brudan Ioan Vetu a suportat, în anii ’70, costurile financiare ale
înlocuirii acoperişului de şindrilă al clopotniţei cu unul din tablă zincată.
Brudan Filuc şi Anica au construit, în anii ’70, o cruce lângă
Fântâna de Cheatră, care se păstrează şi azi, în condiţii foarte bune.
Tot în anii ’70, Trif Anica, împreună cu Doina şi Ilie Rad, au
înlocuit vechiul Crist de pe crucea aflată la intrarea în sat, dinspre Landor.
Ilie Cosma, deţinând funcţii de conducere în compania de gaz metan
din Luduş, a renovat şcoala din Nandra, în anii ‘90, din banii companiei. Tot
Ilie Cosma, în virtutea aceleiaşi poziţii, când Guverul Petre Roman a emis o
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hotărâre privind introducerea gazului metan şi la sate, a intervenit pentru ca
toate satele din comuna Bichiş să fie branşate la gazul metan.
Familiile Brudan Andrei şi Felicia şi Rad Ilie şi Doina au construit
în cimitir, în 2009, două scări, pentru a se ajunge mai uşor la morminte.
Brudan Andrei şi Felicia, Brudan Elena şi Bărbuleţ Ion Adrian au
contribuit cu bani la renovarea bisericii în 2010, când s-au pus uşi şi
geamuri termopan, gresie la intrare, s-a zugrăvit interiorul etc. La această
operaţiune s-au implicat şi alte două fiice ale satului: Maria Duma (n.
Ciuca) şi Iuliana Tatu (n. Ciuca).
Brudan Marius şi Mihaela au construit, în 2010, o platformă de
beton în cimitir, pentru desfăşurarea slujbelor, care se oficiază aici, de ziua
morţilor. Ei au renovat şi fântâna din curtea Bisericii.
Gherman Angela (n. Brudan), Brudan Nicolae și Brudan Stelică au
finanţat, în 2021, schimbarea acoperişului troiţei de la intrarea în sat,
construind şi o cruce nouă de lemn, în locul celei vechi, deteriorate.
Rad Ilie şi Doina, în 2021, s-au ocupat de placa memorială cu eroii
satului (stabilirea eroilor, proiect, execuţie şi fixare pe zidul Bisericii),
costurile plăcii memoriale fiind suportate de Primăria Bichiş. Cei doi autori
ai monografiei – Nandra. Un sat care aluneca-n uitare – au suportat toate
costurile apariţiei cărţii: culegere, tehnoredactare, editare, copertă, retuşarea
fotografiilor, tipărire, taxe la diverse arhive şi instituţii, româneşti şi străine,
traducerea unor texte din şi în limba engleză, tipar etc., etc.
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În cele două registre de inventar (nedatate), găsite în biserica din
Nandra, au fost consemnate (probabil prin 1954 sau 1955), de preotul Ilie
Iacobescu, toate informaţiile importante, legate de lăcaşul de cult. În
Istoricul Filiei Nandra, ataşat la începutul registrului 2 şi completat de
fotografia noului lăcaş şi a clopotniţei aduse din vechea locaţie, sunt
concentrate câteva date extrem de interesante. Biserica, numită peste tot
„capelă”, cu hramul „Cuvioasei Paraschiva”, era menţionată încă din 1733,
era din lemn şi avea o altă locaţie decât cea de azi. Textul dactilografiat al
acestui rezumat istoric începe în stilul romanţat al vechilor cronicari: „Pe
meleagurile străjuite de dealuri împădurite şi de vii, şi-au dus viaţa de
muncă românii satului Nandra, păstrându-şi fiinţa etnică şi comorile de
simţire creştinească şi românească de-a lungul veacurilor până în zilele
noastre”. Părintele Iacobescu notează, în continuare, vecinătăţile satului,
dar, mai ales, faptul că cele 80 de familii trăitoare în Nandra erau, în acei
ani, „compact ortodoxe şi româneşti”. Aflăm, de asemenea, că, de-a lungul
veacurilor, nu au existat fluctuaţii ale populaţiei, fenomen întâlnit doar
începând cu deceniul cinci, când năndrenii au plecat să muncească,
stabilindu-se apoi, în special la Luduş, Simeria şi Ocna Mureş. Cu mândrie,
sunt menţionate şi localităţile în care s-au stabilit fii ai satului, oameni „cu
şcoală”: Luduş, Tg. Mureş, Câmpia Turzii, Cluj, Timişoara, Bucureşti.
Scurta istorie surprinde, cum era şi firesc, schimbările de natură religioasă
ale satului. Ţinând cont de momentul în care este redactat documentul,
acela al deceniilor proletcultiste, tonul este, desigur, adecvat, dar şi
surprinzător în decenţa lui: „Filia Nandra a trecut prin frământările din
1700, când a ajuns în sânul «uniaţiei» şi în 1948 a revenit la biserica
strămoşească.”
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Coperţile celor două registre de inventar, din 1955, realizate în timpul păstoririi
preotului Ilie V. Iacobescu, în care sunt inventariate cărţile şi icoanele pe sticlă,
considerate valori ale patrimoniului naţional. Preoţii care i-au urmat lui
Ilie V. Iacobescu au ignorat aceste registre!
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Din păcate, nu găsim prea multe date despre vechea bisericuţă de
lemn. Aflăm doar că a fost demolată, „din pricina stricăciunilor suferite în
curgerea timpului îndelungat”, în anul 1940, lăcaşul de cult fiind mutat în
casa cumpărată de comunitate de la Szasz Ioska (Ioşca).
Inventarul se referă la clădirea existentă şi în prezent, cu aceeaşi
destinaţie, ridicată în 1890 de groful Szasz Ioşca (menţionat frecvent cu
numele românizat, Sas, clădirea numindu-se colocvial, de săteni, chiar
„casa lui Sasu”).
Registrele părintelui Iacobescu, autentificate de membrii Comisiei
de inventariere, Aurel Brudan şi Vasile Brudan, atestă, mai întâi, informaţii
legate de bunurile imobile (biserica şi clopotniţa ori casa parohială). Aflăm,
astfel, că biserica (numită „Capelă”) este situată în Nandra nr. 4, având ca
vecini gospodăriile lui Oniţ Gligor, Popa Vasilie şi „Drumul comunal”.
Construcţia era „format casă de locuit fără turlă”, din cărămidă arsă,
acoperită cu ţiglă, fiind încălzită cu lemne. Suprafaţa ei „măsurată la
temelie” era de 224 m2, avea 8 încăperi şi subsol, fiind 20% în stare bună.
Fusese cumpărată de comunitate, cu 4.000.000 de lei, de la proprietarul ei,
Sas Ioşca, în 1947. În istoricul anexat se notează: „Cumpărarea casei şi
amenajarea ei s-a făcut din daniile credincioşilor şi cu osârdia preoţilor
Eugen Ignat şi Ifrim Bordea”. Din aceeaşi sursă aflăm că noua biserică „nu
are pictură murală, ci e numai zugrăvită. / Iconostasul e din lemn
nesculptat, cu icoane pictură în ulei pe pânză aplicate pe iconostas, pictura
aparţine pictorului Bucătariu din Sibiu”. Clădirea a fost restaurată, la
cumpărare, apoi, din nou, abia în 2010, în timpul preotului Ioan Capău
(binecuvântată de un sobor de preoţi în frunte cu protopopul de Luduş,
Iuliu Bacali; din 2011, devine filie a parohiei Gâmbuţ, păstorită de preotul
Virgil Cândea).
Legat de istoria bisericii din Nandra, mai aflăm şi numele preoţilor
şi perioada în care au slujit aici, până în 1954, când s-a redactat
documentul: pr. Simion Deac (1924-1925), pr. Iacob Bucur (1931-1935),
pr. Virgil Papiu (1935-1943), pr. Eugen Ignat (1943-1948), administrator
Grigorie Trâmbiţaş (1948-1949), pr. Ifrim Bordea (1949-1953), pr. Ioan
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Oprinca (1953-1954) şi pr. Ilie Iacobescu (1954-1973). Ceilalţi preoţi care
au slujit în Nandra, pe care i-am putut identifica, sunt: pr. Ioan Ogneanu
(1973-1975), pr. Ioan Roșca (1975-1989), pr. Laurențiu Pompei (19891994), pr. Marian Stan (1994-1995), pr. Ioan Rusu (1995-1997), pr. Melinte
Suciu (1998-2008), pr. Ioan Capău (2009-2010), pr. Virgil Cândea (20112016), pr. Lucian Bucea (2016-prezent).

Pagina din Registrul de inventar, nr. 2, în care se vede inventarierea detaliată şi
responsabilă a cărţilor din Nandra, făcând parte din patrimonial naţional!

Curtea bisericii era destul de impresionantă, măsurând 3276 m2. În
acest spaţiu, în apropierea bisericii, se ridicase o clopotniţă „din lemn şi
scândură”, construită, în 1947, tot „din dania credincioşilor”, cu structura
din bârne groase şi apoi acoperită cu scândură, în suprafaţă de 20 m2.
Conform standardelor vremii, se menţionează, cu acurateţe, că această
clopotniţă era în stare bună 20% şi că nu avea subsol, de parcă ar fi existat
pe undeva vreuna cu aşa ceva!
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Nu sunt omise nici câteva date despre grădina casei parohiale,
situată în Nandra nr. 7, în suprafaţă de 1600 m2 (având în plus o curte de
400 m2), precum şi cimitirul (de 1510 m2).
Cu aceeaşi minuţiozitate sunt notate informaţii detaliate despre
obiectele de cult şi documentele sau cărţile existente în patrimoniul bisericii.
Am numărat consemnarea a 13 icoane, 6 pe sticlă (datând de la
1805, până la 1809, descoperite în Nandra în anii 1807-1809) şi 5 pe pânză,
aflate pe iconostas (toate acestea extrem de valoroase), alte 2 pe placaj, dar
şi 9 litografii, şi un mulaj în ghips, al Maicii Domnului (de „culoare neagră,
formă ovală, 0,87 cm”). Vom enumera câteva dintre obiectele de cult aflate
în inventarul bisericii din Nandra: mai multe veşminte preoţeşti
(consemnate în detaliu), iconostasul din lemn „nesculptat” (5,17 m / 2,77
m), o strană pentru cantor (lemn vopsit albastru), 3 sfeşnice (din lemn de
brad vopsit), un chivot de lemn, un policandru cu şase braţe (tot din lemn
de brad), o toacă din stejar şi una din fier, 2 clopote (din aliaj de bronz, de
20 kg, respectiv 15 kg). Sunt inventariate până şi un potir, o steluţă, două
linguriţe, cădelniţa, un crucifix din metal alb, o cruce din lemn vopsit, un
covor de iută, un preş din „cânepă roşie”, 5 bănci de lemn, 3 mese de lemn,
un podium şi un scaun.
Un act comemorativ, înrămat, atestă data sfinţirii noii biserici „în
anul 1951, de către pr. Bordea Ifrim – Aţintiş – fost administrator la filia
Nandra, însoţit de pr. Aurel Olteanu – Heria – cu delegaţie din partea
protopopului Romul Popa, Luduş”. De remarcat este şi imaginea „Punerii
în mormânt a Domnului Is. Hs.”, Antimis fixat pe pânză galbenă, semnată
de „Episcopul Nicolae Colan al Vadului, Feleacului şi Clujului, dat din
octombrie 1948, cu prilejul revenirii credincioşilor la biserica strămoşească”.
Încă din documentul istoric anexat inventarului, Antimisul este
consemnat printre cele mai importante valori ale bisericii din Nandra,
alături de „un Octoih de la Blaj, din 1770 şi un Molitfelnic, de la Sibiu, din
anul 1864, şi trei icoane pe sticlă, din anul 1805”.
Fără îndoială, cele mai mari valori culturale pe care parohia
năndreană le-a avut au fost mai multe cărţi liturgice: 8 din sec. XIX şi 10 din
sec. XX. Le amintim, aici, pe cele datând din anii 1770-1878. Inventarul
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realizat de părintele Iacobescu adevereşte că, în 1954, încă exista, păstrat încă
în biserică, un Octoih (având „copertă [din] lemn cu piele maro”), din 1770
(nr. de inventar 225), din vremea „Mariei Terezia şi Episcopului Bob, Blaj”,
achiziţionat în 1772. În 1803 era cumpărat (cu nr. de inventor 113) un
Apostol, publicat prin grija Episcopului Bob, la Blaj, volum tipărit cu un an
înainte, 1802, „în limba română, cu litere chirilice”. Un Pentecostar apărut
în 1805 (achiziţionat de biserică un an mai târziu, în 1806, cu nr. de inventar
226) avea coperta din „carton presat în piele maro”. În registrul pentru
inventariere se notează că volumul este din „Epoca lui Iosif II”, tipărit la
Sibiu! Tot cu litere chirilice este şi un Strastnic (1817, nr. inventar 112), care
avea coperta din lemn, îmbrăcat cu piele maro. Până în 1865 nu se mai
achiziţionează nicio lucrare, însă în acel an este cumpărat un Molitfelnic,
tipărit în 1854 (nr. inventar 115), la Sibiu (în timpul Episcopului Andrei
Şaguna). Apoi, în 1869, este achiziţionat un Minei, tipărit în 1866 şi un Triod
(1867), inventariate, amândouă, la nr. 114). În sfârşit, după zece ani, în 1879,
biserica din Nandra achiziţionează un Apostolier, din 1878 (nr. inventar
103), prima lucrare „în limba română cu litere latine”, tipărită la Blaj, în
timpul Mitropolitului Ioan Vancea de Băneasa.
În cartea sa, Ioana Cristache-Panait scrie: „De la Biserică au rămas
tipărituri importante: Cazanii, Bucureşti, 1732; cu menţiunea că a fost
donată bisericii de o familie din Turdaş, în 1771; Liturghii, din şcoala
Văcăreştilor, 1741; Antologhion, Râmnic, 1766; Liturghii, Râmnic, 1768
(cumpărată pentru biserica din Nandra, paroh fiind Filip Simion, în 1819.” 92
Niciuna dintre aceste valoroase cărţi nu mai există, începând cu
deceniul șase, în lăcașul de cult năndrean. Volumele acestea importante
pot fi completate cu lucrările de la 1900, până din anii ’50 (Evanghelia de
la 1900, doi Minei, de la 1910 și 1913, Octoihul mic, 1918, respectiv 1927,
Strastnicul, 1929, Molitfelnicul, 1950, Cântările Sfintelor Liturghii, 1951,
Dr. Ioana Cristache-Panait, Biserici de lemn, monumente istorice din Episcopia Alba
Iuliei, mărturii de continuitate şi creaţie românească. Cu un Cuvânt înainte al Prea
Sfinţitului Emilian, Episcop al Alba Iuliei şi un Studiu introductiv de prof. dr. Vasile
Drăguţ. Indice: Pr. Ştefan Urda, Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Alba Iuliei, Alba
Iulia, 1987, p. 175-176.
92
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sau Liturghierul de la 1956). Toate aceste cărți au fost preluate în inventarul
realizat de pr. Ilie V. Iacobescu.
La sfârşitul Registrului de inventar este ataşat un proces-verbal,
redactat în stilul vremii, pe care îl reproducem aici:
„Noi, Protopop Iulian Macoveiu, preşedinte, şi preot Ilie
Iacobescu, secretar, precum şi membrii Comisiunii – de la protopopiat –
pentru inventarierea bunurilor de valoare documentar-istoric şi artisticreligios (sic!): preot Bacali Iuliu şi preot Ioan Orăsan, constituiţi în Comisia
de cercetarea bunurilor specificate, legate de tradiţiile istorice şi spirituale
ale poporului nostru, existente în patrimoniul unităţilor din cuprinsul
protopopiatului, am procedat la verificarea lucrărilor întocmite de parohia
ŞEULIA DE CÎMPIE (sic!) şi drept urmare am constatat că au fost
întocmite în conformitate cu instrucţiunile on[or]. Departament al
Cultelor şi instructajului făcut de dl. Director Mircea Neicov, din
Departamentul Cultelor, Dir. Studii.
În toată acţiunea nu s-au descoperit obiecte de valoare specifice.
Menţionăm că întreaga lucrare a fost întocmită în 5 exemplare, care
cuprinde întreg patrimoniul de valori, cu importanţă documentar-istoric
şi artistic-religios; precum şi bunurile mobile şi imobile, ca şi cele comune
aflate în patrimoniul parohial ŞEULIA DE CÎMPIE.
Precizăm şi aceea că la această lucrare a fost ataşat şi istoriculmonografie al bisericii, însoţit de fotografia monumentului.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal în 5
exemplare originale [sic!] spre cele legale.
Preşedintele Comisiunii, ss. Macoveiu; Secretaru Comisiunii, ss. preot
Ilie V. Iacobescu; Membrii Comisiunii, ss. pr. Ioan Orăsanu, ss. Iuliu Bacali”.
În 1948, Biserica Greco-Catolică a fost scoasă în afara legii. Mult mai
târziu, în anii comunismului, când un buldozer a muşcat din răzorul
drumului (pentru a-l lărgi), dinspre Căminul Cultural, a scos la iveală câteva
oase umane, provenind din presupusul cimitir din curtea bisericii. De altfel,
o consăteană îşi amintea de două morminte din curtea bisericii, aparţinând
preotului paroh Spineanu. Aceste morminte au rămas la locul lor, dar o
cruce (a Mariei Spineanu?) a fost mutată în curtea actualei Biserici.
128

Odiseea transferării unor obiecte de cult din patrimoniul
naţional, aflate în posesia Bisericii din Nandra (18 cărţi de
cult, din secolul XIX, 8 icoane pe sticlă, pictate la Nicula
etc.), în diverse locuri din judeţul Mureş
Interviu cu Părintele Laurenţiu Pompei

P.c. Părinte Laurenţiu Pompei, în timpul unei vizite la Sfântul Munte.

– Prea Cucernice Părinte Laurenţiu, aţi slujit la Biserica din Nandra
din 1989 până în 2019, adică 30 de ani şi două luni, urmând preotului Ioan
Roşca (decedat în 2011). Ne puteţi spune cum aţi ajuns la Parohia din
Aţintiş (inclusiv la Nandra, care era Filie a Bisericii din Aţintiş), după
vacantarea postului de preot de aici?
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– Practic nu a fost vorba de o vacantare, ci de un schimb de parohii
cu preotul Ioan Roşca. El s-a dus în locul meu, în satul Dâmbu, comuna
Sâmpetru de Câmpie, iar eu am venit la Aţintiş, cu data de 1 mai 1989. Am
preluat parohia Aţintiş, cu Filia Nandra, fără nicio predare-preluare, pur şi
simplu m-am instalat singur.
– Dar de ce s-a făcut acest schimb? Din câte ştiu, preoţii nu sunt
schimbaţi ca ambasadorii, ci sunt lăsaţi în aceeaşi parohie până la
bătrâneţe. Recunosc că ştiu un caz – al Părintelui Ion Agârbiceanu –, care a
solicitat să fie mutat de la Bucium-Şasa, unde fusese repartizat după
hirotonire, într-o comună mai bogată, parohia din Munţii Apuseni fiind
foarte săracă. În cazul Dvs. ce motiv s-a invocat?
– M-am supus unei decizii semnate de episcopul Emilian Birdaş,
care m-a convocat la o discuţie şi mi-a spus că este nevoie ca eu să preiau
Parohia Aţintiş, după care mi-a trimis, în acest sens, o decizie a Episcopiei
Ortodoxe de Alba Iulia.
– Profit de acest prilej, pentu a vă mulţumi, în numele năndrenilor,
pentru ideea de a salva caseta video făcută în 1994, cu ocazia vizitaţiei
canonice a PS Andrei, atunci Episcopul de Alba. În filmul de 18 minute, cât
durează filmările de la Nandra, apar aproape toţi oamenii din sat! Cine a
avut ideea filmării?
– Caseta video de care vorbiţi a fost făcută în anul 1994, în luna
mai, cu ocazia resfinţirii Sfintei Biserici Ortodoxe din Aţintiş, ceremonie
la care a participat şi Prea Sfinţitul Episcop Andrei (care fusese ales, în
1990, episcop al Episcopiei Ortodoxe de Alba Iulia), actualul Arhiepiscop
al Arhiepiscopiei Vadului, Felacului şi Clujului şi Mitropolit al Mitropoliei
Clujului, Maramureşului şi Sălajului. După ceremonia din Aţintiş, PS
Andrei a făcut o vizită şi la Filia din Nandra. Este posibil să fie prima
filmare cu sătenii din Nandra, pentru că aparatele de filmat nu erau
răspândite înainte de 1989. După 1990 acestea s-au înmulţit, fiind filmate
mai ales nunţile. Am revăzut recent filmarea (mulţumesc că aţi
transformat caseta video într-un CD) şi în cele 18 minute de filmare de la
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Nandra, am putut revedea atâţia oameni vii şi tineri la data filmării, mulţi
dintre ei „mutându-se” ulterior în cimitirul satului.
– Vă mulţumim şi pentru faptul că aţi salvat o parte din arhiva
Bisericii din Nandra, pe care aţi adus-o la Aţintiş şi pe care noi am putut-o
consulta.Cât timp aţi slujit în Aţintiş, Nandra a ramas în continuare Filie a
Parohiei Aţintiş?
– Da. Dar în 1994, sătenii din Aţintiş, în contextul tulbure al
primilor ani de după Revoluţie, mi-au cerut să ţin slujbe în fiecare
duminică la Biserica din sat, deci nu mai puteam merge şi la Nandra. În
această situaţie, începând cu anul 1994, la Nandra au slujit alţi preoţi: Pr.
Marian Stan (1994-1995, decedat), Pr. Ioan Rusu (1995-1997, decedat), Pr.
Melinte Suciu (1998-2008). Pr. Ioan Capău (2008-2010, decedat), Pr. Virgil
Cândea (2011-2016), Între timp, din 2016, Nandra a devenit Filie a
Parohiei Gâmbuţ, preot fiind părintele Lucian Nicolae Bucea.
– La preluarea Parohiilor din Aţintiş şi Nandra s-a făcut un procesverbal de predare-primire a inventarului bisericesc? Ce prevede legea şi
uzanţa bisericească?
– Când am preluat Parohia Aţintiş, cu Filia Nandra, nu s-a făcut
niciun fel de proces-verbal, de predare-primire.
– Ne-aţi pus la dispoziţie (gest pentru care vă mulţumim) un procesverbal, din 1 iunie 1994, întocmit de serg. maj. Ovidiu Florea, ajutorul
şefului Postului de Poliţie din comuna Aţintiş, în urma unui control la
Biserica Ortodoxă din com. Aţintiş, privind „obiectele ce fac parte din
patrimoniul naţional”. De ce s-a făcut acest control? Au existat reclamaţii
sau era un control de rutină?
– Nu am avut niciun fel de reclamaţii, era pur şi simplu un control
de rutină.
– Inventarul obiectelor de patrimoniu ale Bisericii din Nandra este
publicat în capitolul Averea Bisericii, din această carte (p. 122), şi nu îl mai
reproducem in extenso. E vorba de mai multe cărţi liturgice: 8 din sec. XIX şi
10 din sec. XX: un Octoih (având „copertă [din] lemn cu piele maro”), din
1770 (nr. de inventar 225), din vremea „Mariei Terezia şi Episcopului Bob,
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Blaj”, achiziţionat în 1772. În 1803 era cumpărat (cu nr. de inventor 113) un
Apostol, publicat prin grija Episcopului Bob, la Blaj, volum tipărit cu un an
înainte, 1802, „în limba română, cu litere chirilice”. Un Pentecostar apărut
în 1805 (achiziţionat de biserică un an mai târziu, în 1806, cu nr. de inventar
226) avea coperta din „carton presat în piele maro”. În registrul pentru
inventariere se notează că volumul este din „Epoca lui Iosif II”, tipărit la Sibiu!
Tot cu litere chirilice este şi un Strastnic (1817, nr. inventar 112), care avea
coperta din lemn, îmbrăcat cu piele maro. Până în 1865 nu se mai
achiziţionează nicio lucrare, însă în acel an este cumpărat un Molitfelnic,
tipărit în 1854 (nr. inventar 115), la Sibiu (în timpul Episcopului Andrei
Şaguna). Apoi, în 1869, este achiziţionat un Minei, tipărit în 1866, şi un Triod
(1867), inventariate, amândouă, la nr. 114). În sfârşit, după zece ani, în 1879,
biserica din Nandra achiziţionează un Apostolier, din 1878 (nr. inventar
103), prima lucrare „în limba română cu litere latine”, tipărită la Blaj, în
timpul Mitropolitului Ioan Vancea de Băneasa.
În cartea sa, Ioana Cristache-Panait scrie: „De la Biserică au rămas
tipărituri importante: Cazanii, Bucureşti, 1732; cu menţiunea că a fost donată
bisericii de o familie din Turdaş, în 1771; Liturghii, din şcoala Văcăreştilor,
1741; Antologhion, Râmnic, 1766; Liturghii, Râmnic, 1768 (cumpărată
pentru biserica din Nandra, paroh fiind Filip Simion, în 1819.” 93
Niciuna dintre aceste valoroase cărţi nu mai există, începând cu
deceniul șase, în lăcașul de cult năndrean. Volumele acestea importante pot
fi completate cu lucrările de la 1900, până în anii ’50 (Evanghelia de la 1900,
doi Minei, de la 1910 și 1913, Octoihul mic, 1918, respectiv 1927,
Strastnicul, 1929, Molitfelnicul, 1950, Cântările Sfintelor Liturghii, 1951,
sau Liturghierul de la 1956). Toate aceste cărți au fost preluate în inventarul
amintit.
Dr. Ioana Cristache-Panait, Biserici de lemn, monumente istorice din Episcopia Alba
Iuliei, mărturii de continuitate şi creaţie românească. Cu un Cuvânt înainte al Prea
Sfinţitului Emilian, Episcop al Alba Iuliei şi un Studiu introductiv de prof. dr. Vasile
Drăguţ. Indice: Pr. Ştefan Urda, Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Alba Iuliei, Alba
Iulia, 1987, p. 175-176
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Coperta unui Antologhion şi o filă dintr-un Octoih, ambele cărţi existente în
Biblioteca Parohiei din Aţintiş. Foto: Doina Rad

În procesul-verbal pus la dispoziţie de către Dvs. sunt trecute 15 cărţi
de cult şi 8 icoane, toate făcând parte din patrimoniul naţional. Aceste cărţi
şi icoane făceau parte din inventarul Bisericii Ortodoxe din Aţintiş sau erau
amestecate cu cele din Nandra?
– Exista un singur caiet cu inventarul obiectele de patrimoniu,
pentru ambele unităţi de cult, din Aţintiş şi Nandra.
– Aici vă contrazic, pentru că Biserica din Nandra mai păstrează două
registre de inventar, exclusiv cu valorile de patrimoniu din satul Nandra.
– Nu am ştiut de existenţa lor.
– La inventarul făcut de Pr. Ilie V. Iacobescu, în 1955, erau trecute,
ca făcând parte din inventarul Bisericii din Nandra, 18 cărţi de cult. Unde
sunt cele 3, fiindcă în procesul-verbal dat de Dvs. sunt consemnate doar 15
cărţi?
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– Nu am cunoştinţă de aşa ceva. Ştiu că, între timp, am mai găsit
nişte obiecte de patrimoniu, în număr de 3. Probabil că de aici apare
diferenţa sesizată de Dvs.
– Cum v-a venit ideea să transferaţi aceste valori de patrimoniu din
Nandra în altă parte?
– Ideea nu-mi aparţine. Ea a venit de la Episcopul de Alba Iulia,
Emilian Birdaş.
Cred că proiectul se născuse înainte de 1989. Episcopia de Alba
Iulia a avut ideea creării unui muzeu, al cărui scop era, ca şi în cazul altor
instituţii similare, de „promovare şi integrare în circuitul naţional şi
internaţional a patrimoniului cultural mobil al Arhiepiscopiei Ortodoxe
Române Alba Iulia.” Era vorba de faptul că aceste obiecte de patrimoniu,
lăsate în parohiile care le deţineau, erau păstrate adesea în condiţii
inadecvate şi, în plus, nu erau văzute de către nimeni.
– Mi-aţi mai pus la dipoziţie şi două procese-verbale cu predarea
unor cărţi şi obiecte de cult (din inventarul Bisericii din Nandra) Parohiei
Ortodoxe din Sărmaşu, pentru a fi expuse la Muzeul Artei Religioase, ce
urma a se înfiinţa în oraşul Sărmaşu. S-a înfiinţat acest muzeu?
– Da, acest muzeu a fiinţat mai mulţi ani la Sărmaşu, în Bierica de
lemn de acolo, veche şi ea de câteva sute de ani. Părintele Ilie Bucur Caşu,
preot în Sărmaşu, vă poate da mai multe informţii despre acest muzeu.
– Am vorbit cu părintele Caşu, care mi-a spus că muzeul a
funcţionat mai bine de zece ani şi că a avut succes, naţional şi chiar
internaţional, în sensul că a fost vizitat de mulţi turişti. La un moment dat,
muzeul a fost spart, furându-se mai multe obiecte de patrimoniu, în special
icoane pe sticlă (care finalmente au fost recuperate). Pentru că autoritățile
nu au putut asigura paza muzeului, s-a renunţat la această idee, iar toate
obiectele de patrimoniu au fost duse la Muzeul Mănăstirii Recea.
Obiectele au fost transportate la Sărmaşu de către dl. Ioan D.
Mărginean, de la Poliţia oraşului Luduş. Era obligatorie implicarea Poliţiei
în acest transport?
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– Din câte îmi amintesc, obiectele de patrimoniu au fost transferate
de la Nandra de către părintele Ilie Bucur Caşu.
– Într-o discuţie anterioară, mi-aţi spus că aceste cărţi de
patrimoniu au avut parte de un tratament chimic special, pentru a putea fi
conservate. Ne puteţi dezvălui şi această aventură a lor (cum au fost tratate,
cine le-a tratat, cine a suportat costurile etc.)?
– Într-adevăr, cărţile au fost tratate chimic, înainte de a fi duse la
Muzeul Artei Religioase din Sărmaşu. A fost tot o idee a regretatului
Episcop Emilian Birdaş.
– Aţi trimis la tratare chimică, apoi la Muzeul din oraşul Sărmaşu,
cărţi de patrimoniu doar de la Nandra sau şi de la Aţintiş?
– Niciodată n-am ştiut care sunt valorile de patrimoniu ale
Nandrei. Mai pot fi şi la Aţintiş o parte din acestea. Oricum, nu s-au
pierdut.
– Transferul acestor bunuri din patrimoniul naţional s-a făcut şi cu
acordul Consiliului Parohial din Nandra? Vă amintiţi componenţa
acestuia?
– Eu nu ştiu ca Filia Nandra să fi avut Consiliu Parohial, ci doar
prim corator (prim epitrop) şi atât. Pe oamenii de rând nu-i interesau
aceste detalii…
– Putem să ne referim şi la terenul pe care îl are Biserica din Nandra?
Din Registrul agricol, existent la Primăria Bichiş, rezultă că Biserica din sat
are în proprietate 5 ha de teren, precum şi 2,46 ha pădure. Cine foloseşte
terenul şi pădurea (bunuri care sunt scutite de impozite)?
– Din câte ştiu, terenul este dat în arendă, iar cine îl are în arendă,
dă subvenţia Sfintei Biserici din Nandra.
– Nu credeţi că ar trebui ca persoanele care folosesc acest teren să
facă ceva şi pentru biserica din sat, şi pentru întreţinerea cimitirului, mai
ales că, pe lângă foloasele directe ale terenului, acele persoane mai iau bani
şi de la APIA?
– Cu cimitirul este o problemă mai delicată. De-abia din acest an
avem o hotărâre a Sfântului Sinod, prin care se încearcă, într-un fel, să se
intre în legalitate.
135

Doina Rad, Ilie Rad

– Ştiţi că arhivei Bisericii din Nandra i s-a dat foc, la renovarea ei,
din 2010?
– Nu am cunoştinţă de aşa ceva. Mai există ceva din arhiva Bisericii
din Nandra la Parohia din Aţintiş, într-un dulap din balconul Bisericii,
bine aranjată de mine, înainte de pensionare.
– Da, am consultat acele documente, prin bunăvoința Părintelui
Sergiu Iacob. Am găsit câteva registre (între care unul cu procese-verbale din
anii ’50-’60) și mai multe dosare cu operațiuni contabile.
În 1972, a apărut o lege, care prevedea adunarea registrelor
parohiale, indiferent de confesiune, din fiecare comunitate parohială și
arhivarea lor la Direcțiile Județene ale Arhivelor Naționale. Parohiile din
Nandra şi Aţintiş au respectat această lege?
– Cum v-am mai spus, eu n-am primit nimic oficial, prin procesverbal de predare-primire, dar ce am găsit am conservat cu simţ de
răspundere. În 1972, în Aţintiş era încă preot părintele Ilie Iacobescu şi este
posibil ca el să fi respectat acea lege din 1972. Ar trebui să verificaţi la
Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Mureş.
– Pe vechiul cimitir din Nandra a crescut o adevărată pădure. Cine
ar trebui să se ocupe de întreţinerea lui?
– Aşa este aproape peste tot în satele noastre, îmbătrânite şi
depopulate. De această problemă ar trebui să se ocupe preotul paroh şi
prim-epitropul (coratorul).
– Mai aveţi vreo legătură cu oamenii din Nandra?
– Am aplicat aici legea bunului-simţ. După ce n-am mai funcţionat
ca preot-administrator la Nandra, nu m-am mai amestecat în treburile
filiei în niciun fel. Dar am amintiri frumoase din anii când am slujit la
Nandra. Îmi amintesc cu drag de Aurel Brudan (Neica), prim-epitrop, de
Ionel Brudan, cântăreţ bisericesc, de Emil Ciuca Sr., cântăreţ bisericesc
(diac), de Eugen Trif – făt sau ţârcovnic, inclusiv de părinţii Domniei
Voastre, Iozefa Rad şi Gaftonic Rad.
Într-o duminică recentă, la rugămintea părintelui Lucian Bucea,
care era în concediu, am ţinut o slujbă la Nandra. M-am revăzut cu o parte
din enoriaşi, tot mai puţini. Am fost şi prin sat şi pe hotarul satului. S-au
schimbat multe în ultimii 30 de ani…
– Vă mulţumim!
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*
Concluzii. Am discutat cu foarte multe persoane implicate în
procesul de transfer al obiectelor de patrimoniul naţional, care erau
proprietatea Bisericii din Nandra (cărţi de cult şi icoane pe sticlă) şi am
observat unele păreri adesea contradictorii.
În primul rând, despre icoanele pe sticlă nimeni nu ştie nimic.
Existente în timpul preotului Ilie V. Iacobescu, acestea nu mai erau în timpul
preotului Laurenţiu Pompei (deci au dispărut în intervalul (1973-1989).
Cărţile de cult au fost inventariate încă din 1980, după cum atestă o
fotografie pe care ne-a pus-o la dispoziţie Doamna Elena Mihu, admirabila
cercetătoare a cărţii vechi româneşti. Atunci, după inventariere, ele au rămas
la Nandra.
În 1989, Episcopia de Alba Iulia (episcolul Emilian Birdaş) a avut
ideea de a strânge din parohiile săteşti obiectele de patrimoniu, care erau
păstrate în condiţii climatice şi de securitate nepotrivite, şi de a le expune
într-un muzeul al artei religioase. Din motivele arătate în interviu, acest
proiect nu a mai fost realizat la parametrii gândiţi iniţial.
Se vede că ideea Sărmaşului nu a fost cea mai bună. Plimbate de la
Nandra la Sărmaş şi de la Sărmaş la Târgu Mureş (Mănăstirea Recea este
exclusă), un număr de 12 cutii (în fiecare cutie fiind o carte) au ajuns la
Parohia din Aţintiş. Cel puţin trei dintre aceste cărţi, conform numărului
de inventar, sunt de la Nandra. Într-o cutie, sunt doar coperţile tari,
interiorul fiind lipsă. O asemenea soartă o pot avea şi celelalte 11 cărţi din
biblioteca Parohiei Aţintiş.
Ce-i de făcut?
O să îi propun părintelui Sergiu Iacob, preotul paroh din Aţintiş,
după încheierea festivităţilor de la Nandra, din octombrie 2021, ca acele
cărţi de patrimoniu (inclusiv cele care au fost în proprietatea Bisericii din
Nandra) să fie donate Protopopiatului Ortodox Român din Târgu Mureş,
unde sunt şi alte cărţi de asemenea valoare.
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Acolo cel puţin sunt asigurate condiţii climatice mai bune pentru
păstrare, iar securitatea lor este asigurată.
La Târgu Mureş, cărţile vor fi la dispoziţia cercetătorilor. Doamna
Elena Mihu chiar vrea să scrie o carte, cu toate însemnările preoţilor,
extrem de importante, de pe aceste cărţi. Pe baza acestor însemnări, de
pildă, noi am stabilit anii de slujire în Nandra ai preotului Pantelimon
Poruţiu, cel care a adus neamul Poruţeştilor în sat.
Doamne ajută!
Post scriptum
La 17 septembrie 2021, am adresat Părintelui Sergiu Iacob, preotul paroh al
Parohiei Aţintiş, o amplă scrisoare, cu propunerea donării, către Protopopiatul Român
Ortodox din Târgu Mureş, în cursul anului 2021, a cărţilor din patrimoniul naţional,
aparţinând bisericilor din Nandra şi Aţintiş, păstrate în prezent în cele 12 cutii existente
în biblioteca Parohiei din Aţintiş.
Am arătat valoarea inestimabilă a acestor cărţi de patrimoniu, importante şi
pentru însemnările făcute de preoţi sau donatori pe acestea, însemnări care au o mare
valoare istorică şi literară. Un alt argument al meu era că la Protopopiatul Ortodox din
Târgu Mureş ar exista condiţii de păstrare mai bune decât la Aţintiş (condiţii climatice şi
de securitate).
La 21 septembrie a.c., Părintele Sergiu Iacob mi-a trimis un răspuns oficial, în
care a arătat, între altele, că, „din cele cercetate, nu reiese că ar exista la Protopopiatul
Ortodox din Târgu Mureș condiții de climă cu temperaturi controlate sau sisteme de
securitate dedicate specifice patrimoniului”, amintind, în acelaşi timp, pe bună dreptate,
„de efortul financiar al Parohiei Ațintiș (pe vremea pastoraţiei Pr. Laurenţiu Pompei), de
a fi supuse aceste cărți unor tratamente de conservare foarte costisitoare” (costurile fiind
suportate integral de Parohia Aţintiş, inclusiv pentru cărţile din Nandra, n. ns.).
Dar vestea cea mai bună se află în finalul scrisori Părtintelui Sergiu Iacob: „Iar ca
răspuns la doleanța prezentată de dvs, vă informez că, în cadrul Așezământului
Peregrinus din Alba Iulia, există un astfel de spaţiu dedicat pentru cărți/ obiecte de
patrimoniu, care va fi finalizat în 2022, iar atunci este posibil ca toate aceste cărți, care au
aparținut Parohiei Nandra, sa se întâlnească după o întreagă «aventură»”.
Să sperăm că aşa va fi, iar la o ediţie viitoare a manifestării „Fiii Satului Nandra”,
să putem raporta că şi acest obiectiv fost îndeplinit.
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Preoţii care au slujit în Nandra (1733-2021),
cu date biografice ale unora
În anul 1733, episcopul Inochentie Micu-Klein a iniţiat şi organizat
o „conscripţiune” (inventar, recensământ) în dieceza Făgăraşului. În acel an,
1773, Nandra număra doar 21 de familii greco-catolice, adică aproximativ
105 suflete, având biserică şi casă parohială. Proprietatea bisericii consta în
8,5 iugăre de teren arabil, precum şi fânaţ de 17 care de fân.
Iată şi lista preoţilor care au slujit la Biserica din Nandra:
Primul preot menţionat este Onya (1733). Urmează Toader
(1767), Ştefan (1769), 94 1770 – Andrei (1770), 95 Pantelimon (Monu)
Poruţiu (1770-1816). Despre primul membru al familiei Poruţeştilor, care
a ajuns în Nandra, avem informaţii credibile chiar de la Nicolae Brudan
Perry-Poruţiu, cel care a emigrat în 1907 în America, apoi s-a întors în
România, ca reprezentant al Uzinelor Ford în ţara noastră. Iată ce scrie
acesta: „Pantilimon Poruţiu, născut în Ceanu-Deşert, jud. Turda-Arieş, de
unde, pe la anul 1750, mergând din sat în sat, s-a stabilit şi angajat ca
servitor la învăţătorul Feşteu din comuna Deag (de lângă Iernut, n. I.R.),
având aplecare spre carte, lasă din când în când grija vitelor şi cercetează
şcoala, ceea ce, văzând stapânul său, l-a trimis la şcoală în Blaj (pe timpul

Cf. lista preoţilor activi din dieceza unită transilvană, în anul 1769, care au beneficiat de
ajutor bănesc din fondul de 10.000 de florin renani, întocmită de episcopul Atanasie
Rednic, în Greta-Monica Miron „… porunceşte, scoală-te, du-te, propovăduieşte…”.
Biserica Greco-Catolică din Transilvania. Cler şi enoriaşi (1697-1782), Presa Universitară
Clujeană, Cluj-Napoca, 2004, Anexa nr. V.
95
Ibidem, Anexa nr. V.
94
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Episcopului Aron). Hirotonindu-se, a fost trimis ca preot în comuna
Nandra, unde a păstorit 46 de ani.”96
Dacă ar fi adevărat că Pantelimon Poruţiu a păstorit în Nandra 46
de ani, ar însemna că el ar fi trebuit să îşi înceapă păstorirea în Nandra în
anul 1770, încheindu-şi-o în anul 1816, când îşi începe preoţia în sat
preotul Simion Filip.
Simion Filip (1816-1833) avea şi rangul de protopop. Ştim acest
lucru din memoriile lui Isaia Moldovan, în care acesta spune, între altele:
„În toamna anului 1837, am intrat la «Fizică», cu cvartirul la domnul de
pie memorie Simion Filip, parohul şi protopoul Blajului, care era cunoscut
cu tatăl meu, de când era protopop în Nandra.”97 Din volumul Dascălii
Blajului, de Nicolae Comşa, aflăm următoarele date despre Simion Filip:
„Studiile secundare le-a făcut la Blaj, unde termină și cele filosofice și
teologice, în anul școlar 1811-12. În anul școlar următor, 1812-1813, a
funcționat ca profesor la «gramatiști», iar între 1834/35-1838/39, ca
profesor de teologie dogmatică, la Seminarul Teologic. De la1839, până la
Revoluția din 1848, propuse, la aceleași institute, teologia pastorală,
teologia morală și pedagogia. După revoluție, până la1861/62, continuă în
aceeași funcțiune.” 98 Pe de altă parte, în 1819 el era preot în Nandra, din
moment ce a putut gira renovarea şi lărgirea bisericii de lemn din sat.
Ambelor date (terminarea preoţiei la Nandra a lui Pantelomon Poruţiu, în
1816, şi începerea acesteia de către Simion Filip, în 1816) trebuie să le
acordăm un coeficient de relativitate. Nici Perry nu putea şti cu exactitate
că Pantelimon Poruţiu a slujit la Nandra 46 de ani!
Varga Attila, Amalia Bianca Poruţiu, Oameni şi locuri în inimă. Monografia Familiei Poruţiu
(1640-2013). Elite, călători şi frumuseţi de altădată. [Prefaţă de Florentin Crihălmeanu,
Episcop Eparhial de Cluj-Gherla. Postfață de Prof. univ. dr. Nicolae Edroiu, membru
corespondent al Academiei Române], Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2014, p. 240-241.
97
Isaia Moldovan, Din întâmplările vieţii. Note şi schiţe. Ediţie şi studiu introductiv:
Nicolae Dumbrăvescu, Argonaut, Cluj-Napoca, 2014, p. 10.
98
Prof. Nic. Comşa, Dascălii Blajului. Seria lor cronologică, cu date biobibliografice.
Retipărire din Anuarul Liceului „Sf. Vasile”, Tipografia Seminarului, Blaj, 1940, p. 53.
96
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Doamna Emilia Mihu ne-a oferit informaţii importante privind
preoţia lui Pantelimon Poruţiu în Nandra. Astfel, în 1805, acesta notează
pe un Apostol din Blaj, datat 1802, că a cumpărat această carte, împreună
cu fiii săi (Nicolae, Ioan şi Alexie), cu 5 zloţi, de la Blaj, făcând chiar
însemnarea: „Cine le-ar fura (cărţile, n. ns.) din biserică să fie afurisit!” În
1808, pe o Cazanie din 1732, tipărită la Bucureşti, el îşi scrie tot numele:
Popa Pantelimon Poruţiu.
Ioan Dezii (1833-1834), Simion Tordaşi (18 febr. 1834–22 ian.
1844), Ioan Nandrai (1844), preot titular în Cecălaca, interimar, apoi
titular, între 12 mai 1844-28 apr. 1846, Alexandru Erdélyi (1846, din
Gâmbuţ, interimar), Ananie Pop (14 oct. 1846-1 oct. 1858). Acesta este
evocat de mai multe ori în amintirile lui Isaia Moldovan, inclusiv pentru
spiritul său de toleranţă: „Pe popa din Nandra [= Ananie Pop], mergând
mai mulţi unguri din Bichiş, au stat bun pentru el, că e om de pace, nu e
amestecat în revoluţie şi n-a cauzat ungurilor nicio stricăciune, l-au
eliberat, redându-i-se şi caii.” 99 El a redactat scrisorea de mare valoare, cu
menţionarea celor patru năndreni ucişi de insurgenţii maghiari, în 1848,
pe un deal de lângă satul Petrilaca, scrisoare reprodusă în prezentul volum.
Cristian Man (1858-1859, interimar), Gregoriu Andreşanu (24
ian. 1859-15 aug. 1870), Gavril Bogăţan (1870-1871, interimar), Alexiu
Hossu (19 ian. 1871-1892), Leon Circa şi George Simu (1892, interimari),
George Spinean (9 iulie 1892-1931). S-a născut la Alecuş, la 9 aprilie 1866.
Studii gimnaziale la Blaj, finalizate în 1888, apoi tot aici cursul teologic de
doi ani, terminat în 1890. Căsătorit. Hirotonit la Blaj, la 11 iulie 1890, şi
numit, prin Decretul nr. 2524, cooperator (cu sensul de slujitor, adică nu
avea statutul de preot paroh, dar slujea împreună cu acesta) în Tecuşul
Românesc, unde funcţionează până la 9 iulie 1892, când, prin Decretul nr.
2591, din 9 iulie 1892, este numit administrator paroh în Nandra 100.
Isaia Moldovan, op. cit., p. 48.
Cf. Şematismul veneratului cler al Arhidiecezei Metropolitane Greco-Catolice Române
de la Alba Iulia şi Făgăraş pre anul Domnului 1900, de la Sânta Unire 200, Tipografia
Seminarului Arhidiecezan, Blaj, 1900, p. 768.
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A fost înmormântat în curtea bisericii de lemn din satul Nandra.
Năndrenii mai în vârstă îşi amintesc de două morminte situate într-un colţ
(dinspre uliţă) al curţii vechiului loc al bisercii de lemn. După ce biserica a
fost mutată în casa cumpărată de la Szasz Ioşka, pe locul vechii biserici de
lemn s-a construit căminul cultural, mormintele devenind astfel
„indezirabile” pentru noua destinaţie a locului. Crucea de piatră a fost
mutată în curtea actualei biserici, dar mormintele au rămas acolo. La un
moment dat, când s-a lărgit drumul din dreptul fostei biserici, au ieşit la
iveală oase umane. Când familia Vălean şi-a amenajat curtea, aflată lângă
locul fostei biserici, a dat de asemenea de oase umane.
Iacob Bucur (1931-1935), Virgil Papiu (1935-1943), Eugen Valer
Ignat (1943-1948), ultimul preot greco-catolic din Nandra, pentru că, la 1
decembrie 1948, Biserica Greco-Catolică a fost scoasă în afara legii.
Într-un interesant document, intitulat Arbori genealogici (1988),
redactat de Octavian Emanoil Baciu (cumnatul preotului Eugen Ignat),
document bătut la maşină şi legat sub formă de carte, un exemplar
păstrându-se şi la fata preotului, Cecilia Ignat, care mi l-a oferit spre
documentare, există următoarea prezentare a preotului Eugen Valer Ignat:
„S-a născut la 31 mai 1918, în satul Petreştii de Mijloc – Turda, în familia
preotului Carol Ignat şi a soţiei sale, Maria Bariţ. […] Începe liceul la Tg.
Mureş şi-l termină la Liceul „Sfântul Vasile” din Blaj, unde îşi ia şi
bacalaureatul, în anul 1937. Se înscrie apoi la Academia de Teologie
Română Unită, Greco-Catolică, din Blaj, pe care a absolvit-o în anul 1941,
cu diplomă de licenţiat. A funcţionat apoi ca pedagog La Liceul „Regele
Ferdinand I” din Turda.
În luna iunie 1942 se căsătoreşte cu Baciu Maria, fiica lui Simion şi
Maria Baciu, refugiaţi pe atunci din Cluj la Turda.
În toamna anului 1942 este hirotonit ca preot la Blaj, de către mult
regretatul şi martirul Episcop Dr. Valeriu Traian Frenţiu, fiind numit ca
tânăr preot în Parohia Nandra, comuna Bichiş, jud. Mureş (14 km de
Luduş), unde a funcţionat până în toamna anului de tristă amintire, 1948.
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Preoţii care au slujit în Nandra (1733-2021), cu date biografice ale unora

Păstrându-şi, ca o comoară sfântă, credinţa părintelui său şi a
înaintaşilor, nu cedează presiunilor autorităţilor comuniste din acea vreme –
de a trece la ortodoxism –, începe «calvarul» clandestinităţii şi surghiunului,
cu familia compusă acum din 5 membri, din care 3 copii mici [de 5, 4 şi 1
an, n. I.R.]. Iarna 1948-1949 o petrece la Luduş, în condiţii deosebit de
grele, fără a avea asigurate mijloacele elementare de viaţă. În cursul anului
1949 se mută la Turda, pe str. Frăgărişte, la mătușa Ileana, începând o viaţă
deosebit de grea.
Mai întâi s-a angajat ca muncitor necalificat la «Silica» Turda, ca
încărcător de vagonete pentru cărămizile date la ars în cuptoare, apoi
curier şi casier la «Sovromtransport» Turda. Se mută apoi la Cluj, în casa
unchiului Emanoil, unde locuieşte cu părinţii socri.”
Grigoriu Trâmbiţaş (1948-1949, administrator, probabil, după
nume, fiind din Gâmbuţ), Ifrim Bordea (1949-1953, preot în Aţintiş, în
1949, Nandra devenind filială („filie”) a parohiei Aţintiş), Ioan Oprinca
(1953-24 martie 1954 – administrator), Ilie V. Iacobescu (23 martie 19541973 – preot în Aţintiş), Ioan Ognean (1973-1975), Ioan Roșca (19751989), Laurențiu Pompei (1989-2019, preot în Aţintiş), Marian Stan
(1994-1995), Melinte Suciu (1998-2008), Ioan Capău (2009-2010). Preot
titular în Aţintiş. Diac: Emil Ciuca. În timpul pastoraţiei sale la Nandra,
clădirea bisericii a beneficiat de anumite îmbunătăţiri. „Biserica din Filia
Nandra – scrie actualul paroh, preot Lucian Nicolae Bucea, într-un
document de prezentare a istoriei bisericii – a fost supusă unor restaurări,
încă din anul 2010, în timpul vrednicului de pomenire paroh Ioan Capău
şi prin jertfelnicia credincioşilor, care ajută şi în prezent biserica.
Restaurările au constat în schimbarea geamurilor şi a uşilor cu geamuri şi
uşi termopan, terasa [de la intrare] fiind placată cu gresie de exterior.
Biserica este înfrumuseţată cu veşminte noi, prapori, icoane, candelabru,
troiţă, feţe de masă pe masa altarului, vase şi cărţi noi pentru slujbă. Pe
timpul nopţii, biserica filiei Nandra este frumos iluminată de un proiector.
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În anul 2011, părintele Ioan Capău a trecut la cele veşnice, iar din
1 iulie 2011, printr-o decizie luată de Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia,
parohia Nandra devine Filie la Parohia Gâmbuţ.”
În anul 2012, biserica Filiei Nandra primeşte Sfântul Antimis 101 de
la Î.P.S. Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei.”
Suprapunerea pastoraţiei în Nandra a părintelui Lurenţiu Pompei
cu a altor preoţi se explică prin faptul că, începând cu anul 1994, pe fondul
unor disensiuni între ortodocşi şi greco-catolici, aţintişenii i-au cerut
preotului Laurenţiu să facă slujbe în fiecare duminică, nemaiputând astfel
veni şi la Nandra, care a rămas, totuşi, Filie a Parohiei Aţintiş. În aceste
condiţii, Arhiepiscopia Ortodoxă Română de Alba Iulia a desemnat alţi
preoţi pentru satul Nandra.
Virgil Cândea (2011-2016, preot în Aţintiş), Lucian Nicolae
Bucea (din 2016 şi în prezent. Din 2011, prin decizia luată de Arhiescopia
Ortodoxă Alba Iulia, parohia Nandra devine filie a parohiei Gâmbuţ).

antimis, s.n. – bucată pătrată de pânză (sfințită de către episcop), pe care, la liturghie,
preotul o întinde pe pristol, ca așternut pentru potir și sfintele daruri. Pristolul (în
bisericile creștine) este numele mesei din mijlocul altarului, pe care se țin obiectele
necesare oficierii liturghiei; prin generalizare: altar.
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III. Aspecte ale învățământului sătesc
Şcoala sătească din Nandra
Începuturile. Prima informaţie despre şcoala din Nandra o găsim
în Şematismul veneratului cler al Arhidiecezei Metropolitane GrecoCatolice Române de la Alba Iulia şi Făgăraş pre anul Domnului 1900, de la
Sânta Unire 200, Tipografia Seminarului Arhidiecezan, Blaj, 1900. Aflăm
de aici că exista în sat o şcoală de lemn, datând din 1885. Şcoala avea
înscrişi 43 de elevi, din care 24 erau băieţi, iar 19 – fete. Dintre aceştia, zece
erau declaraţi repetenţi (8 băieţi şi 2 fete), cauza repetenţiei fiind, cel mai
adesea, nefrecventarea şcolii, copiii fiind reţinuţi de părinţi acasă, pentru a
ajuta la muncile agricole sau din gospodărie. Populaţia satului era de 284
de suflete, din punct de vedere religios majoritatea fiind greco-catolici.
Situaţia şcolii din Nandra trebuie privită în contextul general al
învăţământului din Transilvania. Din documentele oficiale ale vremii, la 1770,
de pildă, exista un ştiutor de carte la 1000 de locuitori. De aceea, învăţământul
a fost reglementat de Curtea vieneză prin mai multe legi: Ratio Educationis
(1777), Norma Regia (1781), Nova Ratio Educationis Publicae (1806).
Ceea ce spunea D. Ţichindeal despre situaţia învăţământului în
celelalte teritorii locuite majoritar de români era cu atât mai valabil în
Transilvania: „Mulţi dintre boieri se împotrivesc [deschiderii de şcoli], căci
lor le e bine că ei sânt învăţaţi, şi prin prostia săracilor mult câştigă. 102”
Apud Aurel Holircă, Şcoala din regiunea Mureşului superior în a doua jumătate a
secolului al XVIII-lea, în Marisia, IX. Studii şi materiale. Arheologie. Istorie. Etnografie,
Târgu Mureş, 1979, p. 211.

102

145

Doina Rad, Ilie Rad

Simion Bărnuţiu, în celebrul său discurs rostit în Catedrala
Blajului, la 2/14 mai 1848, afirma: „Pe popor nu-l apără nicio lege, fiindcă
legea care ar fi datoare a-l apăra l-a dezbrăcat de demnitatea personală şi
de proprietate. Işpanii şi judeţii domneşti îi mână [la munci] ca pe vite, cu
băţul de alun, încât se ridică nor de praf în urma lor, ca după carul ce
aleargă pe drumul ţării.”103
Istoricii învăţământului românesc au ajuns la concluzia că primii
dascăli ai şcolii mureşene au fost călugării de la mănăstirile moldoveneşti,
care „trec munţii şi pătrund până în inima Transilvaniei. În trecerea lor
prin sate, se opresc la casa preotului, unde ajută pe acesta la deprinderea
scrisului şi a cititului, dacă acesta nu ştia; copiau cărţi liturgice pe seama
bisericii (evangheliere, cazanii etc.) şi în timpul liber adunau copiii satului,
pe care îi iniţiau în însuşirea rugăciunilor şi cântecelor liturgice, iar uneori
chiar în ale cititului şi scrisului.
Aceştia au fost primii dascăli ai şcolii mureşene, care predau într-o
şcoală fără local, fără manual, fără material didactic, fără mobilier, dar care
totuşi, perseverând, a dat rezultate.”104
Probabil că, la început, şcoala a fost cu adevărat „tinda bisericii”,
cum se spune, în sensul că preoţii şi diecii erau şi învăţătorii şcolii. În
conscripţia sa, Buccow consemnează existenţa a 2719 şcoli, cu 2719 dascăli,
dar majoritatea dascălilor erau dieci, „care se declarau dascăli pentru a fi
scutiţi de sarcinile publice şi în special de serviciul militar, dar care nu
făceau nimic în acest sector de activitate.”105
Un real reviriment în învăţământul transilvan a avut loc atunci
când inspector al şcolilor româneşti a fost Gheorghe Şincai, între 17841796, care a deschis peste 300 de şcoli, pe care le-a dotat cu cele necesare,
cu manuale şi material didactic. După înlăturarea sa abuzivă din post (prin
intrigă şi calomnie), multe şcoli înfiinţate de el au fost închise.

Ibidem, p. 209.
Ibidem, p. 212-213.
105
Ibidem, p. 213.
103
104
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Să amintim faptul că şi Iosif al II-lea a dispus înfiinţarea a 12 şcoli
„pentru naţiunea valahă”, episcopul urmând să decidă unde anume vor fi
înfiinţate, scop pentru care împăratul a donat 600 de florini.
Perioada interbelică. Primul învăţător specializat din Nandra, al
cărui nume îl cunoaştem, este Drăgan Victor, născut în Benic, localitate
din judeţul Alba. El a fost mobilizat pe front, ca soldat, de unde s-a întors
sănătos. A contrasemnat tabelul cu cei 50 de soldaţi din Nandra,
participanţi la război, situaţie cerută comunelor de ASTRA.
În arhiva şcolii din Nandra se păstrează puţine documente de la
începutul anilor ’20, cu excepţia unor foi matricole.
O problemă permanentă a şcolii au constituit-o lemnele pentru
încălzit, care fie că erau de proastă calitate, fie că erau insuficiente. Luni,
30 noiembrie 1925, învăţătorul I. Alexandrescu notează: „Din cauză că nu
am avut lemne pentru foc, nu s-a putut (sic!) ține cursurile, când am şi
plecat la pădure.” Un an mai târziu, acelaşi învăţător nota: „Nu s-a ţinut
cursuri, subscrisul fiind chemat la viza livretului de armată.” În acelaşi an,
în condică era notată tema „Ocupaţia locuitorilor Basarabiei”, ceea ce arată
că societatea românească era încă preocupată pentru integrarea Basarabiei
în viaţa României, la câţiva ani de la Marea Unire.
Un proces-verbal, cu bucăţi rupte din el, redactat la 24 octombrie
1928, când învăţător „provizor” era Ioan Medan, ne oferă câteva informaţii
interesante. Şcoala era găzduită în „casele vechi parohiale reparate”, după
care a fost închiriată o casă „cu trei odăi”. „Într-una locuieşte un chiriaş cu
familia”, care are dezvantajul că „să aude ţipătul de copil mic”. Într-o odaie
sunt adăpostiţi copilaşii (elevii, n. ns). Aceasta e sala de învăţământ. Sala
are o suprafaţă de 4 x 5, e neîncăpătoare, iar odaia a treia serveşte de
locuinţă D-lui învăţător. Curăţenia lasă de dorit. Învăţământul se face
alternativ, deşi numărul obligaţilor de toate zilele e 51.” La rubrica „Starea
şi sistema mobilierului şcoalei” se scrie: „Mobilierul foarte redus – bănci
de câte 2 bunişoare, însă numai pentru 28 elevi”.
Situaţia elevilor înscrişi era următoarea: cl. I 25, cl. II 8, cl. III 9, cl.
IV 3, cl. V 5, cl. VI 1, cl. VII – total 51.
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Şcolari prezenţi în momentul inspecţiei, pe clase: cl. I 20, cl. II 7, cl.
III 5, cl. IV 2. Se face menţiunea că din clasele V-VII nu era niciun elev
prezent, pentru că în ziua respectivă nu erau programate ore pentru aceştia.
De remarcat destul de buna frecvență a elevilor de vârstă școlară mică.
La întrebările dacă „Comitetul şcolar este constituit?” şi dacă
„Bugetul şcoalei este întocmit?”, răspunsul inspectorului este „Da”. La
întrebarea „Dacă bugetul cuprinde toate nevoile şcoalei?”, se scrie: „Nu
cuprinde toate nevoile, deoarece nu prevede materialul didactic, care
lipseşte aproape total.” Alte răspunsuri, conform rubricaturii procesului-verbal
tipizat, sunt: „Starea arhivei: E în ordine”; „Condica de prezenţă şi
frecventarea? Sunt în ordine”; „Cum se ţine matricola şcolară? În ordine”;
„Registrul de certificate este în regulă? Da”. La situaţia materialelor
didactice se scrie că „e slabă şi foarte redusă”.
Mai deducem din respectivul proces-verbal că elevii veneau
alternativ la şcoală: a.m. clasele II şi III, p.m. – clasele I şi IV. Din
chestionarea elevilor, rezultă că aceştia au dat răspunsuri clare şi temeinice.
Am mai putut descifra din acest proces-verbal că „Disciplina e f.
bună, în şcoală domneşte o atmosferă familiară [sic!]. Domnul înv. îşi
cunoaşte chemarea. Începutul e dovada unui învăţământ cu adevărat
pedagogic. Constat că să lucrează metodic, notându-l cu bine”. Exigența
pare foarte mare, luând în considerare că, după atâtea laude, învățătorul
primește doar calificativul „Bine”!
La rubrica „Dispoziţii şi îndrumări”, se consemnează: „Întreţinându-mă
cu membrii Comitetului şcolar, le-am pus în vedere datorinţa de-a provede
şcoala cu material didactic şi bănci. E o ruşine să nu aibă nici după 10 ani
un steag la şcoală. Fiind şi primarul prezent, l-am provocat a se îngriji de
locuinţa pentru înv.-diriginte, în termin de trei zile. Camera locuită de
învăţator trebuie evacuată, ca astfel să se poată instrui toţi elevii deodată.”
Mai există rubrica „Ateliere şi lucrul manual. Starea atelierului,
uneltele, materiile prime, îndemânarea şcolarilor”, la care se consemnează,
scurt: „Atelier nu este.”
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Cât priveşte şcolarizarea adulţilor, se menţionează: „Şcoala de
adulţi are 2 r[ânduri] de elevi înscrişi. Cursurile le ţin în conformitate cu
regulamentul.”
Inspectorul mai face următoarele „dispoziţiuni şi îndrumări”: „Pe
viitor dispun să se instruiască toţi elevii în cele două camere închiriate în
localul caselor parohiale, luându-se uşa din balamale din peretele despărţitor.
Dacă Primăria nu se va îngriji de locuinţă corespunzătoare pentru
Dl înv.-diriginte, în decurs de […] zile, preşedintele să purceadă conform
regulamentului.
Înv.-diriginte să colecteze minerale, plante etc., să intervină pentru
procurarea hărţilor şi materialului didactic.
Inspectat azi, 24 octomvrie 1928.”
Am reprodus aceste informaţii trunchiate, pentru a vedea care era
starea şcolii din Nandra în anul 1928. Situaţia cea mai gravă era că şcoala
nu avea încă o clădire proprie, fiind nevoită să închirieze diferite locuinţe
pentru desfăşurarea procesului de învăţământ şi pentru locuinţa
învăţătorului. De aceea, construirea unui local adecvat va fi o prioritate a
Primăriei comunei Bichiş, care se va finaliza abia în toamna anului 1937,
când primar era încă Trif Onisie (care va rămâne primar până în luna
decembrie a acelui an, când Partidul Naţional Liberal va pierde alegerile,
iar primarul Trif Onisie, care candidase pe listele PNL, va fi imediat
schimbat, după bunul obicei politic).
În primele decenii de existenţă, şcoala s-a ambiţionat să şcolarizeze
şapte clase, dar elevii din clasele superioare nu prea frecventau şcoala, fiind
reţinuţi de părinţi la muncile agricole. Uneori puteau fi şi motive ciudate:
Nistor Anica, fiica lui Nistor Petru şi sora lui Nistor Gheorghe, erou al celui
de-Al Doilea Război Mondial, în clasa a II-a „s-a dus servitoare la Luduş”.
În 1930-1931, mai găsim observații insolite: un elev de cl. I, la învățătorul
Puiac, a fost „retras din școală fiind atins la creier, spre a fi dus la un spital
de alienați mintali”.
Populaţia şcolară a fost mereu în jurul cifrei de 40 de elevi, cu
numeroase cazuri de „repeţire” a unor clase, din cauza nefrecventării şcolii.
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Din registrul matricol al anului 1937-1938, reproducem numele
tuturor elevilor înscrişi, fiindcă ni s-a păstrat o fotografie din acel an, astfel
încât unii năndreni îşi pot descoperi acolo părinţii sau bunicii (cum se va
vedea, ordinea alfabetică este relativă, pentru că nu toţi elevii se prezentau la
începutul anului şcolar, cei veniţi ulterior fiind înscrişi în ordinea venirii):
Clasa I: Brudan Petru, Brudan Nicolae, Coman Iosif, Coman
Toader, Magyari Francisc, Răchită Vasilie, Răchită V. Vasilie, Suciu
Laurean, Brudan Elena, Brudan Maria, Brudan Terezia, Boldea Maria,
Ţârca Lucreţia, Coman Aurelia, Luca Ana, Iacob Olivia, Trif Iosefina, Trif
Otilia, Mâtcă Maria, Pop Viorica.
Clasa a II-a: Brudan Gheorghe, Brudan Filon, Brudan Gligor,
Brudan Vasilie, Papiu Alexandru (fiul preotului Virgil Papiu, n. ns.), Poruţ
Alexandru, Poruţiu Valer, Brudan Letiţia, Coman Maria, Iacob Aurelia,
Loghin Maria, Ţâboc Elena.
Clasa a III-a: Brudan Alexandru, Brudan Partenie, Ţirca
Alexandru, Poruţiu Aron, Brudan Elena, Brudan Livia, Iacob Eugenia,
Nistor Aurelia, Brudan Virgil.
Clasa a IV-a: Iacob Viorel, Răchită Ioan, Brudan Otilia, Țârca
Maria, Popa Maria, Poruţiu Lenuţa, Poruţiu Victoria, Ţiboc Anica.
Clasa a V-a: Brudan Cornel, Brudan Adrian, Brudan Onisie
Roman, Brudan Ilie Roman, Brudan Teodor, Boldea Gheorghe (n-a
frecventat – în continuare: n.f.), Cozma Aurel, Iacob Gligor (n.f.), Moga
Vasilie (n.f.), Poruţ Remus, Ţiboc Cornel, Trif Ioachim (n.f.), Boldea Anica
(n.f.), Brudan Onisie Maria (n.f.), Brudan Ilie Maria (n.f.), Cozma Emilia
(n.f.), Poruţ Maria, Poruţ Anica (n.f.), Ţâboc Elena (n.f.), Coman Partenie,
Coman Octavian. Învăţător în anul respectiv era Remus Rusu.
În acel timp, cataloagele consemnau modalitățile de realizare a unei
bune frecvențe: pe lângă notarea absențelor (motivate și nemotivate), mai
apăreau rubrici cu numărul de absențe „amendate” și „câte amenzi s-au
aplicat în timpul anuui ”, ceea ce arată și responsabilizarea părinților.
Din 1939 găsim o informaţie legată de curăţenie: „Curăţenie în
şcoală. S-a oleiat clasa.”, ceea ce arată că „oleiatul” cu motorină a
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pardoselelor din clasă avea tradiţie în şcoala românească şi că metoda
aceasta nu a fost folosită doar în timpul regimului comunist (la fiecare
descindere în şcolile comunei, inspectorul Ţiboc Onisie nota starea
pardoselelor „oleiate”).
O altă însemnare, din 23 noiembrie 1939, reţine o tentativă a trei
sate, de a forma singure o comună: „Fiind adunate trei comune – Botez,
Cecălaca şi Nandra –, pentru a se face «unirea» într-una singură, fiind
prezenţi şi d-nii învăţători cu copiii, s-au executat cântece, până la venirea
D-lui Prefect.” Această întâlnire, la care a participat în mod cert şi primarul
comunei Bichiş, Trif Onisie, nu a avut niciun ecou, cele trei sate rămânând
în vechile structuri administrative.
Condica de prezenţă consemna în acest an ore precum „Hotarul
sfânt” sau „Ora străjerilor la radio” (se apropia Al Doilea Război Mondial,
sloganul Regelui Carol al II-lea fiind „Nicio brazdă!”, adică nicio brazdă
din teritoriul românesc nu va fi cedată; or, în 1940, au fost cedate
Basarabia, nord-vestul Ardealului şi Cadrilaterul. Distrugerea României
Mari a fost principalul motiv pentru care Carol al II-lea a fugit din ţară,
lăsând conducerea ţării în mâinile generalului Ion Antonescu.)
În 1942, la disciplina „Caligrafie”, era trecută tema „Vă ordon:
Treceţi Prutul!", celebrul ordin dat Armatei Române de către generalul Ion
Antonescu, la 22 iunie 1941.
Iarna anului 1943 a fost una deosebit de friguroasă, fiindcă, la 27
ianuarie 1943, directorul (învăţătorul cumula şi funcţia de director) Rusu
Remus consemna: „Din cauza frigului mare şi lemnele slabe, elevii au fost
lăsaţi acasă şi cursurile suspendate două zile.”
La 17 aprilie 1943, învăţătorul Rusu ne oferă o informaţie
importantă: şcoala din Nandra avea şi cantină! „După cuminecarea elevilor –
notează învăţătorul –, s-a servit la toţi elevii masa la Cantina şcolii.”
Cu două zile înainte, la 15 aprilie 1943, se consemnase organizarea
unei drumeţii: „Elevii au fost conduşi la excursie în Pădurea «Prigoană»”.
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La 13 mai 1943, învăţatorul Rusu Remus consemna: „Nemaiputând
să mai opresc năvala părinţilor de a-şi cere copiii pentru plivit, am dat
drumul elevilor două zile la plivit, 14 şi 15 mai.”
Motivele de suspendare a cursurilor puteau fi numeroase. La 3
octombrie 1934, de pildă, învăţătorul Nicolae I. Cacoveanu nota: „În ziua
de 4 X 1934, nu s-a (sic!) ţinut cursuri. Fiind zi de târg, părinţii nu-şi trimit
copiii la şcoală.”
Două săptămâni mai târziu (17 octombrie 1934), acelaşi învăţator
consemna: „În conformitate cu Ordinul onor Revizorat Școlar Turda, în
ziua de 17 oct. 1934 nu s-a ţinut cursuri, fiind zi de doliu. S-au ţinut o
serbare la şcoală şi biserică, vorbindu-se copiilor despre marele rege al
Iugoslaviei, Alexandru, şi ministrul Louis Barthou al Franţei, ambii
dispăruţi. Nic. I. Cacoveanu, înv.-dir.” Cei doi oameni politici au fost
asasinaţi în aceaşi zi, 9 octombrie 1934, la Marsilia. Premierul Louis
Barthou era şi membru al Academiei Române.
O altă consemnare importantă, din acelaşi an: „Azi după masă nu s-au
ţinut cursuri; a sosit în localitate D-l Prefect de Turda, cu autorităţile şcolare,
aducându-se bani pentru clădirea şcolii. Am ieşit întru întâmpinare cu
copiii. Nic. I. Cacoveanu, înv.-dir.”
Se vede că banii aduşi nu au fost suficienţi, pentru că finalizarea
clădirii şcolii s-a făcut abia peste trei ani, în 1937.
Construirea unui local de şcoală devenise o problemă stringentă a
satului, chiria fiind mare şi neputând fi plătită. Iată o consemnare din 1934:
„Azi, 1 nov. 1934, s-au suspendat cursurile, fiindcă, nefiind achitată chiria
şcoalei de către comună, proprietarul nu ne-a permis să intrăm în şcoală.
Eleonora Bucur, înv.-dir.”
Existenţa a doi învăţători în acelaşi an şcolar, 1934-1935 (Nicolae I.
Cacoveanu şi Eleonora Bucur, care era soţia preotului Iacob Bucur), nu
trebuie să ne surprindă. Primul era probabil suplinitor, iar venirea în sat a
noului preot, Iacob Bucur, şi a soţiei sale, învăţătoare calificată, a impus
preluarea de către cea din urmă şi a funcţiei de director.
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Cursurile vor fi suspendate şi o săptămână mai târziu: „Azi, 8 nov.
1934, nu se ţin cursurile, fiind sărbătoare religioasă, Sf. Arhangheli Mihail
şi Gavril şi onomastica A.S.R. Mihai, Mare Voievod de Alba Iulia. S-a făcut
Te Deum.”
Cursurile vor mai fi suspendate, spre bucuria elevilor şi a părinţilor,
şi cu alte ocazii: în 30 ianuarie 1935, de Sfinţii Ierarhi Vasile, Ioan şi
Gheorghe, la 28 ianuarie 1936, când avea loc înmormântarea Regelui
George al Angliei, sau atunci când învăţătorii erau plecaţi la şedințe şi
consfătuiri pedagogice, când se făcea curăţirea localului sau când
învăţătorul pleca la „perceptoratul Luduş”, după salarii.
La 28 mai 1943, în registrul de prezenţă era trecut: „Curăţitul şi
aranjatul mormântului din cimitirul Bisericii”. Nu ştim dacă este vorba de
mormântul familiei preotului George Spinean, înmormântat în curtea
fostei Biserici de lemn, sau de vreun mormânt din cimitirul mare al satului.
În acelaşi an, la o lecţie de „Citire” s-a discutat despre „Războiul Sfânt”, aşa
cum numea propaganda oficială participarea României la războiul contra
Uniunii Sovietice.
În iulie 1943, se organizau ore de pregătire premilitară, iar la ora de
„Gospodărie”, e consemnat: „Sfaturi din revista Cuvântul Mareşalului către
săteni”.
Perioada imediat postbelică. Studierea documentelor şcolare, care
s-au păstrat din această perioadă arată o evidentă politizare a învăţământului.
La multe ore se discuta despre Donca Simu, ARLUS, prietenia românosovietică etc. Culmea am descoperit-o la disciplina „Aritmetică”, din 1948,
unde, la „Obiectul şi subiectul lecţiunii”, se scrie: „Tov. Stalin”. Cum s-o fi
împăcat tabla înmulţirii cu omagierea lui Stalin?
Tot în 1948 am găsit următoarea însemnare a învăţătorului
Dumitrescu Alexandru: „Astăzi, 14 febr. 1948, elevii claselor III-VII au fost
conduşi de subsemnatul, învăţător suplinitor, Dumitrescu Alexandru, la
Poruţiu Aron, unde am procedat la curăţirea omizilor de pe pomi.” Poruţiu
Aron era unul dintre cei mai înstăriţi săteni, încă nu fusese declarat
„chiabur”, aşa că o vizită în grădina lui era utilă pentru elevi.
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Un an mai târziu, la 24 octombrie 1949, învăţătorul Nicolae
Pireanu nota în condica de prezenţă: „Între orele 14 şi 18, elevii şcolii au
dat ajutor organului silvic la strângerea ghindei”. În condiţiile grele de
după război, ghinda era folosită ca hrană pentru creşterea animalelor.
Puțini mai știau, pe atunci, beneficiile ghindei, cunoscute cu sute de ani în
urmă, sub formă de pulbere, în hemoragiile interne, în dizenterie (diaree),
în colitele de fermentație, ulcer, anemie și chiar surmenaj.
Întrucât una din priorităţile noului regim în domeniul
învăţământului era lichidarea analfabetismului, şi la şcoala din Nandra
funcţiona „Şcoala de alfabetizare”. Tot în acea perioadă, s-a inițiat un amplu
program de continuare a studiilor pentru clasa muncitoare și țărănime.
Religia încă nu era scoasă din programa şcolară, aşa că preotul
Eugen Ignat nota titlurile lecţiilor ţinute, la diferite clase: I Floriile; II Cina
cea de Taină; III Isus înviază morţi; IV Cele cinci porunci; V A treia poruncă
bisericească (teoretic, în şcoală funcţionau şi acum cele 7 clase, dar clasele
mai mari nu se ţineau, din lipsa elevilor).
Perioada contemporană. Din anumite teme şi subiecte discutate
la clasă se poate deduce regimul politic în care funcţiona şcoala. O temă
precum „Programul PCR de înflorire a României socialiste” este perfect
compatibilă cu anul şcolar 1979-1980, când România se pregătea să intre
în ceea ce profesorul Mircea Zaciu a numit „deceniul satanic”.
Dar problema principală cu care s-a confruntat, în anii din urmă,
şcoala a fost lipsa copiilor. Copiii de români nu mai urmau școala în sat (unii
fiind duși la școală în Luduș), iar cei de rromi, deşi erau înscrişi, nu frecventau
şcoala. Din acest motiv, începând cu anul 2015, când comuna a fost dotată cu
un microbus şcolar, şcoala din Nandra a fost dezafectată ca instituţie şcolară,
primind ulterior destinaţia de cămin cultural. Singurele evenimente care au
loc aici sunt mesele de pomenire a celor decedaţi, un eveniment inedit fiind
prima ediţie a întâlnirii Fiilor Satului, în octombrie 2021.
Învăţătoarea Ciuca Victoria Lidia s-a transferat, împreună cu
puţinii elevi din Nandra, la Şcoala din Bichiş, unde predă simultan nu la
două clase, ci la cinci: 0-I-II-III-IV.
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În anul 2000, clădirea şcolii a fost renovată prin grija unui fiu al
satului, ing. Cosma Ilie, iar în 2021, fosta clădire a şcolii a fost renovată de
Primărie, fiind dotată cu geamuri termopan, toaletă în interior, centrală pe
gaz, gresie, faianță, lambriuri, parchet laminat, apă legată la rețeaua de apă
potabilă etc.
După aproape 8 decenii de existenţă (1937-2015), clădirea şcolii
alunecă şi ea în uitare. De-a lungul timpului, în clădire a locuit probabil
învăţătorul şcolii (clădirea a fost concepută special în acest sens). În timpul
comunismului, în anexele ei a locuit la un moment dat plutonierul de miliţie
Burciu, ai cărui copii apar în câteva fotografii. În anii ’60, aici a funcţionat şi o
grădiniţă, bucătăreasă fiind Elena lu’ Filon. Nu ştim cine era educatoare.
Acum câţiva ani, arhiva şcolii a fost încărcată în cutii şi saci şi dusă
cu remorca la sediul Primăriei din Bichiş, unde am consultat-o noi. Este
neprelucrată arhivistic şi depozitată provizoriu în biblioteca comunei,
alături de arhiva şcolii din Gâmbuţ.
*
Am încercat să reconstituim lista învăţătorilor care au lucrat la
Şcoala din Nandra. O operaţie foarte dificilă, din mai multe motive. În
primul rând, documentele din arhiva şcolii datează doar din anii ’20 ai
secolului trecut. Din arhivă lipsesc deciziile de numire pe post. Multe
cataloage şi condici de prezenţă au doar iscălituri indescifrabile, nu şi
numele scrise în clar.
De regulă, preotesele au fost şi învăţătoare, precum Elena Bucur
sau Maria Ignat, soţiile preoţilor Iacob Bucur şi Eugen Ignat.
Am fi vrut să publicăm fotografiile mai multor învăţători, dar nu
am avut la îndemână decât trei fotografii: Rusu Remus, Ignat Maria şi
Răchită Lucreţia.
Chiar şi provizorie, lista învăţatorilor din Nandra se vrea un discret
omagiu adus celor care i-au iniţiat pe năndreni în tainele scrisului şi ale
cititului.
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Lista începe cu Vereşmortean Nichifor, „cantor docente” al
preotului George Spinean, la anul 1900; Drăgan Victor, în jurul Primului
Război Mondial; Gh. Şerban (1924-1926); I. Alexandrescu (1925-1928);
Ioan Medan (1928-1929); M. Ibănescu [?] (1929-1930); V. Stoienescu
(1929-1930); Eleonora Bucur (1933-1935); Nicolae I. Cacovean (19341935); Alexandru Nica (1935-1937); Lucreţia Rusu; (1937-1938, 19421943); Remus Rusu (1937-1944); Gh. Ciobanu (1941-1942); Ioan Pop
(1943-1945); Maria N. Iatan (1944-1945); Nicolae Iatan (1944-1945);
Maria Ignat (1945-1946); N. Şerban (1945-1946); Nicolae Pireanu (19471949); Aurel Trebici (1952-1955); Ana Gherman (1954-1955); Iulian
Nistor (1954-1955); Vasile Nistor (1954-1957); N. Gherman (1954-1955),
(1970-1971); Vasile Oltean (1955-1956); N. Boldea (1958-1959); Naghy
Ana (1958-1959); Janos Baciuiy [?] (1959-1960); Ion Baciu (1959-1961);
Lucreția Răchită (1961-1980; Kiss Rozalia (1962-1966); Aurelia Pop
(1962-1964); Doina Crăciun (1963-1964); Eugenia Damian (1965-1966),
(1970-1971); N. Bogdan (1966-1967), (1979-1980); M. Pârlea (19681969); Ana Lupu (1969-1972); Coc Ioan (1970-1972), (1999-2000); Vasile
Popa (1973-1974); Victoria Oltean, (1975-1979), (1994-1995); Monica
Pop (1976-1979); Ana Bogdan (1978-1981); Vajda Ella (1981-1982);
Szasz M. (1982-1986); Victoria Suciu (1983-1986); Victoria Ludușan
(1983-1986); Șoimița Roșca (1986-1987); Otilia Dorina Dalerian (19871988); Daniela Necula (1988-1989); Abraham Ibolya-Izolda (1989-1990);
M. Gherasim (1991-1992); A. Moga (1991-1992); Maria Puiac (19941995); Ciuca Victoria Lidia (1999-2015), după care se transferă la Școala
din Bichiș.
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Descrierea documentului. Prin bunăvoinţa domnului Ioan Ţiboc,
fiu al satului Nandra, am intrat în posesia unui registru, conţinând
procese-verbale ale inspecţiilor făcute la şcolile din Bichiş, Ozd, Gâmbuţ,
Iştihaza şi Nandra de către bunicul său, Onisie Țiboc (Vodas), care a avut,
succesiv, funcţii „în învăţământ şi cultură”, în anii 1953-1962, membru de
partid din 1946, fiind şi veteran al Primului Război Mondial.
Registrul este format, de fapt, din trei caiete tip dictando, legate
toate trei între coperţile unui dosar de culoare roz, pe care scrie: „Şcoala
Elementară Bichiş/ Dosar/ Comitetul de luptă pentru Pace”. Filele nu sunt
numerotate, cum se cere la documentele oficiale, astfel că o pagină a fost
ruptă (între 29 oct. 1953 şi 29 ian. 1954).
Cele trei caiete conţin 100 de procese-verbale (dacă luăm în calcul şi
începutul procesului-verbal, scris acasă, dar necontinuat pe teren, din 1959),
care acoperă o perioadă de 9 ani (din „septembre 21, anu’ 1953”, până în
„Deţembre 19, anul 1962”). Autorul îşi declina şi funcţia avută („preşedinte
în învăţământ şi cultură”, dar, din 11 februarie 1955, cineva a tăiat cu
cerneală neagră peste această funcţie şi a scris doar „membru”). Din 9 martie
1956 este „membru în Comitetul Executiv al Sfatului Popular” din comuna
Bichiş, iar din 15 ianuarie 1958, devine „vicepreşedinte („vicie preşedinte”,
cum îşi scrie funcţia) al Comitetului Permanent asupra şcolilor din liga („de
ligie”) Sfatul Popular Bichiş. Pe o adresă din 26 iulie 1961, emisă de Sfatul
Popular al Comunei Bichiş, este invitat să facă un coraport, „care să
oglindească activitatea Comisiei permanente învăţământ şi cultură”, unde
apare în calitate de „preşedintele Comisiei permanente învăţământ şi
cultură”. Pe o felicitare de 1 Mai (nu se precizează anul, dar poate fi din 1958
157

Doina Rad, Ilie Rad

sau 1959), apare menţiunea „Tov. Ţiboc Onisie, secrt. OB Nandra,
întov[ărăşirea]”, ceea ce arată încă o funcţie pe care o avea inspectorul.
Fiecare proces-verbal este semnat de învăţătorul sau directorul
şcolii vizitate, contrasemnat şi ştampilat de către cineva din conducerea
Sfatului Popular al Comunei Bichiş. Uneori se făceau observaţii şi de către
inspectorii veniţi de la judeţ. De pildă, procesul-verbal anterior, din 21
septembrie 1953, are următoarea rezoluţie: „6.X.953./ Văzut şi toate
sesizările vor fi analizate la faţa locului, pentru a se rezolva. Şeful Secţiei de
Învăţământ, Inspector, indescifrabil”.
Conţinutul proceselor-verbale. Procesele-verbale sunt redactate,
de regulă, pe pagina din dreapta, continuarea fiind făcută pe verso. Ele sunt
extrem de standardizate: în dreapta sus se scrie „Işpecţia şcoli”, mai jos
„oara (ora), apoi urmează titlul „Proces Verbal”, cu formula standard
introductivă: „dresat azi, luna februar, anul 1955, prezenţi Ţiboc Onisie, în
calitate de preşedinte în învăţământ şi cultură al Şcolii Comuna Bichiş,
Raion Luduş, Regiunea Cluj, în calitate de directoară al şcolii primare
Comunei Bichiş, cu ocazia işpecţiei şcolii din punct de vedere al
curăţăniei”. Numele directorului sau al directoarei prezent/prezente nu
este amintit, încât ai impresia că inspectorul însuşi este şi directorul
unităţii de învăţământ inspectate.
În cel de-al treilea caiet, se observă un mic progres. Nu se mai scrie
„Işpecţia şcolii”, ci „vizita şcolii”, scrisul este parcă mai caligrafic, dar cu
aceleaşi greşeli de ortografie şi de punctuaţie. Sunt unele progrese şi la nivel
lexical: uloiate devine „motorinate”, apărând în plus cuvântul „ligă”,
ortografiat „ligie”: „asupra şcolilor din ligie Sfatu’ Popular, Comuna Bichiş”.
Problema „curăţăniei” se reduce, în special, la cercetarea pereţilor şi
a podelelor. Pereţii sunt adesea afumaţi, din cauza sobelor proaste, a
burlanelor sparte etc. Podelele sunt „uloiate” cu motorină. În caietul al
treilea, termenul „uloiate” este înlocuit cu „motorinate”, pe care inspectorul
ţine să îl explice: „adecă făcute cu motorină, încât niciodată nu le-am găsit
mai în regulă ca acuma” (1 oct. 1959, Nandra). Dintre neajunsurile cu care
se confruntă cele cinci şcoli, cel mai frecvent lipsesc lemnele, dar şi motorina,
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petrolul pentru lămpi, sticla pentru geamuri, hârtia, plicurile, creta („care nu
se găseşte nici la coperativă”), cerneala roşie (aceasta era preferată de
organele puterii!). Este greu să înţelegm cum, pentru câteva bucăţi de cretă
sau o clanţă ruptă, trebuia apelat la Sfatul Popular, deşi fiecare şcoală avea o
femeie de serviciu, care mătura sălile de clasă, iarna făcea focul etc. Poate era
vorba de un centralism excesiv sau de lipsa de inițiativă a directorului şcolii
respective, pe care nimeni nu îl împiedica, însă, să pună mâna la rezolvarea
unei probleme (un director de şcoală este găsit „dirigând pălantul”). Cu
ocazia inspecţiei la Şcoala din Ozd („februar 4, anul 1956”), tovarăşa
învăţătoare i-a declarat că „tovarăşu director i dus în pădure după lemne de
foc pentru şcoli ca să facă focu să fie cald să îş poată ducie munca la în de
plinire după cum nie ciere partidu”.
În anii ’60, femeie de serviciu era Milia lu’ Iuănel. În mod ciudat (o
dovadă a vocabularului redus?), clasele sunt numite „şcoli”, care ar trebui
zugrăvite („Şcoala la păreţi în lipsă de văruit”). La o inspecţie, la Ozd, se
constată „în mare lipsă de curăţenie podelele”.
O problemă specială, care îl mai interesa, era dacă în şcoală se află
găleată cu apă potabilă şi cană pentru elevi. Apreciază faptul că, la şcoala
din Ozd, „elevii şi elevele şcolare au fiecare cană de băut apă, fiind un elev
bolnav, care aduce o boală mai mare”.
Dacă în şcoală lipsea ceva mai greu de scris, inspectorul apelează la
directorul şcolii, care consemnează el în procesul-verbal cerinţa respectivă,
fiindcă se vede că e alt scris. Aşa, de pildă, la o şcoală trebuie „un dispozitiv
prevăzut cu robinet, pentru apă potabilă, care este absolut necesar în şcoală
pentru elevi”. (Ca elev la Nandra, îmi amintesc bine de acest „dispozitiv”,
amplasat pe un perete din coridorul şcolii. Noi foloseam pahare personale,
din plastic, care se pliau, putând fi uşor puse în ghiozdane.)
Trebuie remarcat faptul că inspectorul dovedeşte o mare
obiectivitate în tratamentul aplicat şcolilor, lăudând realizările sau
semnalând unele lipsuri, indiferent dacă erau şcoli cu predarea în limba
maghiară (Bichiş, Ozd, Iştihaza) sau în limba română (Nandra, Gâmbuţ).
Nu sesizează niciun fel de probleme etnice, rasiste sau şovine, pur şi simplu
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pentru faptul că acestea nu existau, cele cinci sate trăind într-o convieţuire
exemplară (care nu se extindea, însă, până la căsătoriile mixte, e adevărat,
dar colaborarea şi buna înţelegere erau evidente).
Obiectivitatea de care vorbeam nu îl împiedică să sublinieze, parcă
mai apăsat, sub impulsul inimii, unele realizări din şcoala satului natal.
Astfel, la şcoala din Nandra, inspectorul este efectiv încântat de
activitatea învăţătorului Aurel Trebici: „Pe tovarăşu’ director, orcând am
fost la işpecţia şcolii Satu Nandra, l-am găsit totdeauna la datorie,
neprecupăţind timpul, dându-şi tătă silinţa la învăţământul copiilor noştri.
Îi învaţă în dragostea pentru patria noastră scumpă şi pentru soţialism,
sădind în sufletul lor dragostea adâncă pentru muncitori şi ţărani
muncitori […] Tovarăşul învăţătoriu Trebici Aurel a dat mare ajutor în
campania agricolă de vară şi primăvară, acţiune a Sfatului Popular, cât şi la
alte acţiuni obşteşti, dă concursul său. Pentru care oamenii din sat îl iubesc
şi îl stimează, urmând pildele şi îndemnurile sale. Este un aprig luptător
pentru pace şi soţialism. De doi ani de zile duce intensă muncă de lămurire
pentru înfiinţarea unei gospodării colective în satu’ Nandra. Ajută
acţiunile coperativei din satul nostru. În cadrul Căminului Cultural duce
muncă frumoasă cu tineretul din sat.
Pentu acestea fapte, propun pe tov. Trebici Aurel, director şcolar,
pentru a fi evidenţiat în munca lui şi o să arăt şi la raion.” (9 apr. 1956).
Realizările semnalate ale învăţătorului de aici, Aurel Trebici, sunt
continuate de succesoarea acestuia, învăţătoarea Lucreţia Răchită (care mi-a
fost şi mie învăţătoare). La 30 mai 1961, inspectorul consemnează faptul că
„tinăra învăţatoare [cuvântul tinăr e frecvent întâlnit şi în opera lui Ion
Agârbiceanu, n. I.R.] îşi dă toată silinţa cu învăţatu’ băieţilor, ca la igzamăn
să ştie orce-i întreabă, să iasă bine, să fie şi părinţilor la băieţi mulţumiţ din
partea învăţătorului”. Cu ocazia altei inspecţii („luna Deţembre 15, anul
1962”), constată: „activitatea culturală s-a făcut cu elevii. Elevii sunt
disciplinaţi, şi în şcoală, cât şi în afară de şcoală, şi şedinţele cu părinţii
copiilor s-au ţinut în fiecare lună”.
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E de observat în pasajul de mai sus faptul că inspectorul Onisie
Țiboc îi numea pe şcolari (fete şi băieţi, fetele fiind de regulă mai multe
decât băieţii), îi numea aşadar „băieţi”. Tot aşa procedase şi Sadoveanu, în
cunoscuta lui povestire, Domnu Trandafir: „dădea uşor tonul: laaa ! – iar
băieţii răspundeau într-un murmur subţire, şi aşteptau cu ochii aţintiţi la
mâna lui, care dintr-odată se înălţa.”
Uneori, de comun acord cu directorul şcolii, inspectorul lua decizii
radicale. Astfel, în februarie 1955, din cauza frigului, la şcoala din Nandra
„s-a hotărât ca cursurile şcolare să înceapă la data 15 februarie”106.

Iarna 1954-1955 a fost cea mai puternică din istoria României. În unele zone ale ţării,
stratul de zăpadă troienită ajungea şi la 5 m înălţime (la nivelul firelor de telegraf). Din
acest motiv, şi cursurile şcolii din Nandra au fost suspendate temporar.
Foto: Arhiva Agerpres.

Iarna 1954-1955 a fost cea mai puternică din istoria României. În Muntenia, Oltenia și
Moldova, zăpezile atingeau o înǎlțime medie de 2 metri, cu nǎmeți de până la 5 metri,
ceea ce a implicat intervenţia armatei, pentru sǎparea tunelurilor şi pentru a permite
ieşirea oamenilor din case sau accesul tramvaielor pe linie.
106
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La 5 martie 1959, la Şcoala din Gâmbuţ, „din cauză de boală pojar,
on număr de 24 băieţi şcolari, s-a oprit învăţământul”.

Altă imagine, din Bucureşti, din iarna anului 1954-1955. Tramvaiul abia înainta prin
nămeţi. Foto: Arhiva Agerpres.

În perioada respectivă, şcoala românească nu putea fi decât una
foarte politizată, încât nici şcolile din „liga” Bichiş nu făceau excepţie. La
„octobre 28, anu’ 1953”, directoarea şcolii din Iştihaza l-a informat pe
inspector: „Prelucrez zilnic lozincile pentru FDP.” 107 În unele clase vizitate
vede lozinci „frumoase”, ca „Noi luptăm pentru Pace!”, la multe inspecţii a
putut constata predarea limbii ruse, pavoazarea sălii pentru a marca ziua de
7 Noiembrie. Exista un Punct de Agitaţie, învăţatorii se implicau în
campaniile agricole, în lămurirea ţăranilor pentru a intra în întovărăşiri, iar
ulterior în GAC-uri, se punea bază pe lichidarea analfabetismului etc., iar
multiculturalismul etnic şi lingvistic făcea casă bună cu politica partidului.
Unele nereguli din şcoală puteau fi cauzate de diverse activităţi,
care se făceau în şcoală. Astfel, la 5 martie 1959, inspectorul găseşte şcoala
Frontul Democraţiei Populare a fost o structură politică, între 1948-1965, reunind
organizaţii democratice, precum Frontul Plugarilor, M.A.D.O.Sz., organizaţiile de
sindicat, tineret, femei etc., prin intermediul căreia Partidul Muncitoresc Român a
participat la alegeri.
107
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din Gâmbuţ murdară, „din cauza petrolului şi fiind adunare generală în
legătură cu tovărăşia” (în anii 1958-59, în satele comunei Bichiş au fost
organizate tovărăşiile, ca forme premergătoare ale GAC-urilor, viitoarele
CAP-uri). La Iştihaza, avusese loc „adunare generală cu poporu’ din sat, ca
să dărâme şcoala şi să facă o şcoală nouă, fiind foarte slabă şcoala şi veche”
(cu ocazia unei vizite anterioare, inspectorul consemna faptul că un perete
al şcolii s-a „hâit”, adică s-a dărâmat).
Deşi şcoala îl interesa, cum am văzut, doar „din punct de vedere al
curăţăniei”, inspectorul asistă şi la cel puţin o oră şi consemnează riguros
materia predată: citire, geografie, istorie, algebră etc. La o „oară” de istorie
se preda „modul cum trăiau muncitorii în trecut şi ţăranii în trecut”. La
şcolile cu clase gimnaziale se preda şi limba rusă. Directoarea din Bichiş,
de pildă, „preda lecţiile la băieţii şcolari din toată ştiinţa şi cu drag şi cu
vorbe bune şi în limba rusă, şi în limba maghiară, şi în limba română”. La
Ozd prinde o lecţie despre „soţietatea soţialistă”.
Ori de câte ori sesizează anumite lipsuri, inspectorul se adresează
Sfatului Popular al Comunei Bichiş, pentru a le rezolva, invocând instanţa
supremă, Partidul: „ca pe viitor să ne putem duce munca la îndeplinire, precum
ne cere Partidul” (31 mai 1957) sau „să ne putem duce munca la îndeplinire, pe
cum ne cere partidu”. Uneori are chiar un ton ameninţător, dacă nu sunt
rezolvate cele semnalate: „suntem siliţ a arăta mai sus” (17 apr. 1957).
La şcoala din Ozd constată existenţa a trei analfabeţi din rândul
„romilor, care au plecat la Târnăveni, la fabrică” (este curioasă folosirea, în
spirit vizionar, a termenului de rom pentru ţigan!).
Cu ocazia inspecţiei şcolii din Nandra, învăţătorul (Aurel Trebici)
tocmai sosise de la Universitate, „unde a fost şi a depus examenul de stat”,
reluându-şi imediat activitatea la şcoală. La Gâmbuţ, femeia de serviciu este
nemulţumită de salariul de 80 de lei pe lună. La Nandra, altă situaţie: „Omul
de serviciu, fiind bătrân, peste 60 de ani, nu a vrut să plece la pădure cu săniile
după lemne, din care cauză căruţaşilor li s-a dat lemne slabe şi lipsă la metraj,
aşa că s-a adus, în loc de 2 metri, numai 1½ metri” (11 febr. 1955). Dar aici
constată şi un fapt pozitiv: „Cu privire la sămânţări, copiii şcolari au la casa lor
lăduţă cu probe de germenaţie. Acest lucru am văzut şi la şcoală.”
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O pagină din caietul de procese-verbale, cu semnătura preşedintelui
Sfatului Popular al comunei Bichiş şi a unui inspector şcolar.
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De fiecare dată, atât la lipsuri, cât şi la realizări, dintr-un spirit de
solidaritate involuntară, inspectorul se include şi pe sine în cele sesizate:
„nu avem motorină”, „am pus cartofi şi am făcut straturi pentru morcovi
şi pătrunjăi”.
Un deliciu aparte au constatările „işpecţiei” şcolii din Ozd, care
avea şi bucătărie pentru servirea mesei. Întotdeaua, bucătăreasa era la
datorie („la bucătărie avem tot ce ne trăbă”), pregătind mâncarea de prânz
pentru elevi: „zupă de tăieţăi şi macaroane cu brânză şi pâne” sau, cu ocazia
altei inspecţii, „zupă de fasole, pregătită cu oloi în bună regulă şi tăieţăi şi
pe ei pus silvoiz şi pâne le-a dat la fiecare cât le-a trebuit”.
Nu lipsesc unele aluzii uşor ironice: la Şcoala din Gâmbuţ, băncile
erau din… 1904!, iar la Şcoala din Ozd i se raportează că „2 purcei au
dispărut din cauza lupilor!”
Deşi inspecţiile vizau exclusiv probleme administrative, concluziile
acestora sunt extrem de interesante sub aspect lingvistic, politic, ideologic,
social etc. De fapt, uneori inspectorul îşi depăşeşte atribuţiile şi face
observaţii şi de altă natură, mai ales când acestea se referă la fapte pozitive
constatate. De pildă, inspectând şcoala din Ozd, el consemnează:
„Internatu este aprovizionat cu legume şi zărzăvaturi din grădină, anexă
şcolii. Pentru internat s-a cumpărat 2 porci, care să întreţin la internat. Este
în curs formarea unei crescătorii de păsări. Pănă în prezent sunt 5 pui.”
(Este un început! Şi „călătoria de o mie de mile începe cu un singur pas”,
după cum spunea filosoful chinez, Lao Tzu).
Limbajul, cum am văzut, este unul savuros, al unui om care avea şapte
clase, făcute în condiţiile de atunci. De aceea, la Şcoala din Ozd, în „căncilărie”,
vede „păretele în prăguşire” (= prăbuşire), dar şi într-o sală de clasă există un
perete „prăguşit”. Alte cuvinte (işpecţie, on, oara, zărzăvaturi, zupă etc.) fac
parte din limbajul dialectal al satului Nandra.
Unele inspecţii sunt făcute vara, când constată întârzierea lucrărilor
de reparaţii şi igienizare a şcolilor sau cele de finalizare a clădirilor noi de
şcoală (la Bichiş şi Gâmbuţ – de aceasta din urmă am beneficiat şi eu).
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Un punct important din fiecare proces-verbal îl constituie
indicarea cifrei de elevi, într-o manieră originală: „În prezent în şcoală la
învăţat băeţ 12, fetiţe 8, din clasa III-IV” sau „În prezent în clasă la învăţat
elevi 7, eleve 6”. E interesantă formula „la învăţat”, ca şi când elevii ar fi
putut fi prezenţi în şcoală şi pentru altceva decât pentru învăţat!
Toate procesele-verbale se încheie cu formula: „Dirept pentru care
am încheiat prezentul proces verbal şi semnat Ţiboc Onisie.”
Un caz concret. Reproducem mai jos, in extenso, procesul-verbal
din 28 octombrie 1953, în urma vizitei şcolii din Nandra.
„ Işpecţia şcolii

Proces verbal,
dresat [= redactat, n. I.R.] azi, luna octobre 28, anu’ 1953.

Oara 10

Prezenţi Ţiboc Onisie, în calitate de Preşedinte în învăţamânt şi
cultură al Şcolii, Satu’ Nandra, Raion Luduş, Regiunea Cluj, [învăţătorul
Aurel Trebici], în calitate de director al Şcolii Primare, Satu’ Nandra, cu
ocazia işpecţiei şcolii.
Din punct de vedere al curăţeniei, şcoala am găsit-o curată şi
podelele şcolii uloiate în bună regulă [duşumeaua se dădea cu motorină,
nota I.R.].
Pe tovarăşu’ director l-am găsit în şcoală – preda lecţia anume
[des]pre lucrarea alegirilor deputaţilor în Sfatu’ Popular – cei mai buni
oameni şi mai cinstiţ [în cazul de faţă – consilier comunal, nota I.R.].
În prezent, în şcoală, la învăţat – băieţ 15, fetiţă 16.
Avem lipsă din anu’ trecut de lemne de foc pentru clasă. Şcoala are
lipsă de cretă şi petrol şi de lemne pentru analfabeţi şi cursuri populare de
limba rusă.

166

Din însemnările unui inspector şcolar: Onisie Ţiboc (Vodas)

De asemenea, pentru Puntul [= punctul, locul, n. I.R.] de Agitaţie,
din partea Sfatului nu s-a dat lemnele trebuincioasă. Şi în cinstea lui 7
November, s-a pavoazat clasa frumos.
Tovarăşu’ Director [a] amintit copiilor să spună acasă ca părinţii să
grăbească cu însămănatu’.
Drept pentru care am încheiat.
Deputat,
Directorul şcolii,
Ţiboc Onisie
Aurel Trebici”
Trebuie să recunoaştem că, în simplitatea lui, textul de mai sus are
o anumită savoare.
Mai întâi una lingvistică, prin folosirea unor cuvinte azi ieşite din uz:
dresat (= redactat), oara (= ora), octobre (= octombrie), november (=
noiembrie), punt (= punct), uloiat (= dat cu ulei, de fapt cu motorină),
pronunţări dialectale (alegiri, pentru alegeri, işpecţie, pentru inspecţie,
însămănat pentru însămânţat, pluralul băieţ pentru băieţi, fetiţă pentru fetiţe).
Textul este interesant apoi din punct de vedere politic. În mod cert,
şcoala avea rezervată o sală pentru analfabeţi (alfabetizarea era o prioritate
a regimului comunist) şi pentru Punctul de Agitaţie (= de propagandă),
pentru care nu se alocase cantitatea necesară de lemne. Poate tot acolo se
ţineau şi cursuri de limba rusă, deşi se pune întrebarea cine le ţinea. Poate
veneau din Gâmbuţ membrii familiei Dorogan, care mi-au predat mie
însumi primele cunoştinte despre limba lui Dostoievski şi Esenin.
Este interesant apoi cum învăţătorul a ţinut o lecţie, poate chiar în
prezenţa inspectorului, despre importanţa „alegirilor deputaţilor în Sfatu’
Popular”, unde trebuiau să fie aleşi „cei mai buni oameni şi mai cinstiţ”.
Tot politică făcea învăţătorul, atunci când transmitea părinţilor, prin
intermediul copiilor acestora, „să grăbească cu însămănatu’”, ca să nu mai
vorbim de faptul că, în cinstea zilei de 7 Noiembrie, Ziua Revoluţiei din…
Octombrie, „s-a pavoazat clasa frumos”. Păcat că nu ştim în ce anume a
constat această pavoazare, dar putem bănui că nu lipseau portretele lui
Lenin şi Stalin (care murise doar cu câteva luni înainte, la 5 martie 1953).
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Filă din caietul de procese-verbale ale inspectorului Ţiboc Onisie.
În dreapta, este semnătura învăţătorului, Aurel Trebici.
(Caietul se păstrează în colecţia domnului Ioan Ţiboc)
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Doi năndreni, doctori în ştiinţe filologice: Cozma Casiana-Mirela, cu teza Aspecte ale
imaginarului în opera lui Mircea Eliade, şi Rad Ilie, cu teza Aron Pumnul (1818-1866).
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Concluzii. Acestea sunt doar câteva idei care se desprind din
paginile registrului de inspecţii. Pentru efectivele de elevi şi numele cadrelor
didactice, care constant semnau procesul verbal, acest document este unul
foarte important, alături de cataloagele existente în arhiva şcolilor.
Să mai menţionez că, după procesul verbal din 9 iunie 1958,
preşedintele Sfatului Popular al comunei Bichiş nota în registru: „Tov
Ţiboc deputat care face detoria coştincos cel mai activ dintre Deputaţ/
Preşedintele Sf. Popular, Bicis, 14 VI 954, semnatura” [am respectat
întocmai ortografia preşedintelui, nota I.R.].

O diplomă pentru excelenţă în cercetarea ştiinţifică,
din partea Universităţii „Babeş-Bolyai”
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IV. Năndrenii în momente de cumpănă ale istoriei
Năndrenii şi răcoala lui Horea, Cloşca şi Crişan
Pentru a înțelege cauzele răscoalei lui Horea, Cloșca și Crișan, din
1784, este ilustrativ un fragment din memoriul generalului Preiss,
comandantul armatei habsburgice din Transilvania, din 31 decembrie
1775, despre starea românilor din Principat: „De fapt, supusul
transilvănean sau iobagul este, în ce privește starea sa, cel mai nenorocit
țăran ce poate fi găsit pe lume. În afară de viața sa, pe care și-o ține cu
sudoare și în cea mai neagră mizerie, nu are nimic ce să-i aparțină personal.
El poate fi privit ca un adevărat sclav al domnului său pământesc. În afară
de robotele nesfârșite, pe care trebuie să le presteze cu vitele sau cu palmele
săptămâni de-a rândul, trebuie să facă și alte servicii, fără cea mai mică
retribuție, ba uneori fără nicio hrană. Dacă domnul său lipsește, stă în
capitală sau altundeva, trebuie să-i strângă victualii [provizii de alimente,
n. I.R.] pe șase, opt sau mai multe zile, să-și ruineze vitele, carul, să-și
neglijeze mica sa economie de acasă, să lase totul baltă. La cea mai mică
abatere este aruncat de domnul său în așa-numita temniță, care nu e decât
o scobitură sub pământ, întunecoasă și respingătoare, de unde nu mai vede
lumina zilei până la eliberarea sa, care se întâmplă foarte târziu. Pus în
libertate, nu-și duce viața mai bine decât o vită. Cu un cuvânt, necazurile
și poverile impuse supușilor de domnii lor pământești sânt fără sfârșit, iar
excesele la care sânt supuși [sânt] pur și simplu de necrezut.”108
Cf. David Prodan, Răscoala lui Horea, vol. I, Editura Științifică și Enciclopedică,
București, 1979, p. 14.

108
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Această descriere nu constituie opinia personală a generalului
Preiss, fiindcă ea a fost elaborată în cancelaria acestuia, deci avea calitatea
de document oficial.
„Robota iobăgească – scrie și David Prodan –, de la o zi pe
săptămână, la cât o legiferaseră, din pedeapsă pentru țăranii răsculați,
legiuirile din 1514 [răscoala lui Gheorghe Doja, n. I.R.], sub regimul
nobilar al Principatului a ajuns treptat la o gravitate particulară, 3-5 și mai
multe zile, la toate zilele săptămânii, cu vitele sau cu palmele, cu plugul, cu
carul, cu uneltele proprii. În genere e nelimitată, «de toate zilele», «după
poruncă», implicând uneori și alți membri ai familiei iobagului.” 109
La zilele de nemiloasă robotă iobăgească se adăugau vexaţiunile de
tot felul, umilinţele şi bătăile reprezentanţilor autorităţilor. De pildă, un
jude, Grajczár, demis cândva din funcţie pentru excesele sale, „cu daruri
şi-a câştigat din nou slujba de la prefectul domeniului” şi umbla însoţit de
un ucigaş (care fusese pedepsit cu închisoare, pentru că omorâse două
femei şi doi copii), ei bine, cei doi au bătut „pe un bătrân de 80 de ani cu
numele Manea Luca din Hârseşti: l-au legat cu picioarele în grindă şi,
trăgând hainele de pe el, l-au bătut gol cu biciul. Tot aşa şi pe o femeie
strâmbă, ca de vreo sută de ani, au bătut-o goală. Şi i-au pus de frică să
joace, deşi atunci îşi aveau plătită darea”110.
În fața unor situații atât de dramatice, mulți țărani se refugiau în
Moldova sau Țara Românească, iar alții luau calea codrului, devenind
haiduci, deși știau că, dacă vor fi prinși, vor fi spânzurați sau trași în țeapă.
Pretextul răscoalei cunoscute în istorie ca a lui Horea, Cloşca şi
Crişan a fost un ordin al împăratului Iosif al II-lea, din vara anului 1784,
care prevedea posibilitatea iobagilor de a se înscrie în regimentele de
graniță ale imperiului și a scăpa astfel de iobăgie, care ajunsese la cote
insuportabile. Iobagii înrolați urmau să primească arme, să nu mai facă
slujbe iobăgești, iar pământurile și casele pe care le aveau în folosință să
Ibidem, vol. I, p 597.
Ibidem, p. 32.
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devină ale lor. Înscrierea se făcea la Bălgrad (Alba Iulia), iar numărul celor
care doreau să devină militari, pentru a scăpa de iobăgie, a depășit
așteptările autorităților. În cele din urmă, guvernatorul Transilvaniei,
Samuel von Bruckenthal, a anulat conscripția, sub presiunea nobililor
maghiari, care își vedeau amenințate privilegiile de clasă, ceea ce i-a
nemulțumit și mai mult pe țărani.

Execuţia unor haiduci, în 1617, in Transilvania (Kunsthistorisches Museum, Viena)

Se pare că zona în care se află satul Nandra era mai liniștită, în
comparație cu altele, sau cel puțin față de epicentrul răcoalei, care se găsea
în Munții Apuseni. Iată o relatare dintr-un raport al unui comisar oficial:
„Despre satele Cuci, Orosia, Bichiș, Iștihaza, Nandra [subl. ns.], Cecălaca,
Botez, Ozd, Găbud, din comitatul Alba, comisarul cercului raportează, la
29 noiembrie, comitatului că, citindu-li-se porunca Guvernului, s-au arătat
ascultători, au promis și s-au obligat chiar că, și dacă ar pătrunde până la
ei acei tâlhari ticăloși, nu numai că nu s-ar da cu ei, dar li s-ar împotrivi cu
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toată puterea și pe cei care-i vor prinde numaidecât îi vor da pe mâinile
dregătorilor comitatului, declarație pe care a și cerut să fie semnată de
popii români. Cei din Gâmbuț, Petrilaca și Sâniacob, însă, s-au arătat
recalcitranți. După ce li s-a citit patenta Guvernului, din 23 noiembrie,
întrebându-i, ca să poată adeveri, au cutezat să răspundă că ei porunca
împăratului Iosif o împlinesc și de acum încolo, cum au împlinit-o și până
acum, dar la aceasta de acum, venind numai de la Guvern, nu răspund
nimic și nici nu îngăduie să se scrie vreo adeverire. Din ceea ce a văzut că
sânt aproape gata de rău.” 111
Trebuie spus că foarte mulţi preoţi (sau chiar ierarhi cu funcţii mai
înalte) s-au asociat cu ţăranii satului în care păstoreau. De pildă,
protopopul unit, Artimon Pop Samuil, a plecat împreună cu ţăranii la Alba
Iulia: „La plecare, protopopul spunea că, la poarta cetăţii din Bălgrad, pe
românii din Lechinţa îi va pune în rând ca pe cătane, cu bâtele pe umăr în
loc de puşcă, şi aşa va intra cu ei în cetate. Ţăranii îi făgăduiră şi ei, în
schimb, să-l ţină pe viaţă popă în sat.”112

Bancnotă de 500 de lei, emisă, în 1949, de „Banca Republicii Populare Române. Bancă
de Stat”, cu portretele celor trei eroi: Horea, Cloşca şi Crişan.
111
112

David Prodan, op. cit., vol. I, p 597.
Ibidem, vol. I, p. 234.
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Numele Nandra este citat de 19 ori în cartea lui David Prodan, dar
cele mai multe „intrări” se referă la persoane care purtau acest nume
(Ştefan Nandra, Isac Nandra, Moise Nandra, Gheorghe Nandra), o singură
dată referindu-se la satul ca atare. Dar deducem ce a fost în Nandra, văzând
ce s-a întâmplat în satele din jur.
Astfel, mai mulţi săteni din satele Botez, Fărău, Heria şi alte
localităţi din apropiere şi-au trimis reprezentanţi la Alba Iulia, pentru a-i
înscrie în regimentele de graniţă. Cei din Cecălaca au plecat doar până la
Cuci, iar de acolo s-au întors înapoi.
„Cei din Gâmbuţ, Petrilaca şi Sâniacob înţeleşi, la publicarea
patentelor, au fost toţi de aceeaşi opinie, să se supună celor care vin de la
împăratul, nu şi celor de la Guvern, nu vor să răspundă de ele, nici de
publicarea lor – scrie Guvernului, la 30 noiembrie, din Aiud, vicecomitele
substituit, Alexius Szentpali.” 113
Putem deduce, aşadar, că năndrenii nici măcar nu au mai încercat să
meargă la Alba Iulia, pentru înscrierea în regimentele de graniţă, un rol
important având, în acest sens, preotul satului, al cărui nume nu îl ştim. Nu
credem apoi ca nobilul din Nandra să fi făcut acte de caritate, pentru a-i
tempera pe iobagi, din moment ce, cu doar 25 de ani în urmă, respectiv în
1759, „se semnalaseră probleme în Nandra, unde groful Zsigmond Kemény
luase cu forţa o parte din terenul bisericii, cu o capacitate de 1-2 cubuli.” 114
Peste 64 de ani, în timpul Revoluției de la 1848, năndrenii nu vor
mai sta cuminți în satul lor, participând activ la revoluție, unii dintre ei
plătind cu viața dorința de libertate și dreptate.

Prodan, op. cit.,vol. I, p. 520.
Miron, Greta-Monica, „… porunceşte, scoală-te, du-te, propovăduieşte…”. Biserica GrecoCatolică din Transilvania. Cler şi enoriaşi (1697-1782), Presa Universitară Clujeană, ClujNapoca, 2004, p. 388.
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Motto:
„Revoluţia română de la 1848 n-a fost un
fenomen neregulat, efemer, fără trecut şi viitor,
fără altă cauză decât voinţa întâmplătoare a unei
minorităţi sau mişcarea generală europeană.
Revoluţia generală fu ocazia, iar nu cauza
revoluţiei române. Cauza ei se pierde în zilele
vecurilor. Uneltitorii ei sunt optsprezece veacuri
de trude, suferinţe şi lucrare a poporului român
asupra lui însuşi.”
(Nicolae Bălcescu) 115

Contextul general. Pentru a înţelege tributul de sânge pe care l-a
dat satul Nandra, este nevoie de o scurtă prezentare a contextului social-politic
din Transilvania.
Aşa cum se ştie, la 12 ianuarie 1848, a început insurecţia de la
Palermo, în Sicilia, când poporul răsculat l-a silit pe regele Ferdinand să
renunţe la regimul absolutist şi să promită o constituţie democratică. La 22
februarie izbucneşte revoluţia franceză („mama tuturor celorlalte, prin
urmare şi a celor din monarhia habsburgică”, dupã expresia lui George
Bariţ), care doboară regimul regelui Ludovic Filip de Orléans. La 11 martie
flacăra revoluţionară ajunge la Praga, iar peste două zile, în 13 martie, ea
apare la Viena. Metternich, temutul cancelar, supranumit şi „balaurul cu
Nicolae Bălcescu, Opere, vol. II. Scrieri istorice, politice şi economice: 1848-1852. Ediţie
îngrijită de Gheorghe Zane şi Elena G. Zane, Editura Academiei R.S. România, Bucureşti,
1982, p. 107.
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şapte capete”, se refugiază la Londra, de teama maselor răsculate. În fine,
la 15 martie izbucneşte revoluţia şi la Pesta. Comitetul revoluţionar de aici,
avându-i în frunte pe Kossuth Lajos, Jókai Mór şi Petöfi Şandor, redactează
programul revoluţiei maghiare, în 12 puncte, care cuprindea, la ultimul
punct, unirea Ardealului cu Ungaria. De altfel, la 18 martie 1848, Dieta
maghiară, ţinută la Pojon, votează Legea VII, care prevedea Unirea
Transilvaniei cu Ungaria, sub rezerva ca şi Dieta Transilvaniei să fie de
acord cu această unire (ceea ce, se-nţelege, va fi o simplă formalitate).
Unirea Transilvaniei cu Ungaria contravenea principiilor de
dreptate, egalitate şi libertate, de care populaţia românească, majoritară,
era văduvită 116. În acest context, elita intelectuală blăjeană, în frunte cu
Aron Pumnul (Timotei Cipariu era încă foarte rezervat), a lansat ideea
convocării unei mari adunări populare la Blaj, fixate pentru Duminica
Tomii (30 aprilie 1848), la care vor participa circa 4000 de persoane, din
toate categoriile sociale (ţărani, preoţi, negustori, intelectuali etc.). În
situaţia tulbure creată, ţăranii iobagi (români în marea lor majoritate) au
refuzat să mai presteze obligaţiile pe care le aveau, în calitate de iobagi pe
moşiile nobililor şi ale grofilor maghiari. La cererea acestora, autorităţile
militare au intervenit, pentru a-i obliga pe ţărani la îndeplinirea vechilor
obligaţii feudale. Între timp, în pofida opoziţiei autorităţilor, a fost
organizată Marea Adunare Naţională de la Blaj, din 3/15 mai 1848, la care
au participat circa 40.000 de români şi care a adoptat un program
revoluţionar, care prevedea, între altele, dezacordul privind unirea
Transilvaniei cu Ungaria, independenţa socială şi naţională, învăţământ în
limba română, desfiinţarea şerbiei etc.
Nesocotind prevederile Petiţiunii naţionale, adoptate la Blaj, Dieta
ardeleană a Transilvaniei a decis, la 29 mai 1848, unirea Transilvaniei cu
Ungaria. Această decizie a mărit tensiunile dintre români şi maghiari.

O analiză detaliată a izbucnirii Revoluţiei am făcut în volumul Aron Pumnul (18181866). Ediţia a II-a, revizuită şi adăugită. Prefaţă de V. Fanache, Editura Şcoala Ardeleană,
Cluj-Napoca, 2016, p. 90-116.
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Românii au hotărât formarea prefecturilor şi a legiunilor, ca organe
politico-administrative şi militare.
La începutul lunii octombrie 1848, comandantul armatei austriece
a condamnat anexarea Transilvaniei la Ungaria, cerând revenirea la
regimul constituţional austriac, ceea ce a dus la declanşarea unui real
război civil între români şi maghiari, românii luptând alături de trupele
austriece împotriva insurgenţilor maghiari.
În martie 1849, armata maghiară, condusă de generalul polonez
Jozéf Bem, a ocupat cea mai mare parte a Transilvaniei, iar în teritoriile
ocupate, nobilimea maghiară a început o cruntă represiune şi o sălbatică
răzbunare împotriva ţăranilor români răsculaţi, având loc atrocităţi greu de
imaginat (arşi de vii, torturaţi, măcelăriţi, spânzuraţi, străpunşi cu baionetele
etc.). Între timp, are loc o ofensivă a armatei austriece, sprijinită de trupele
ruse, care a învins armata maghiară la Şiria, lângă Arad (13 august 1849).
„Confruntările românilor şi saşilor – scriu reputaţii istorici IoanAurel Pop şi Ioan Bolovan – cu armata revoluţionară maghiară,
distrugerile materiale şi umane provocate satelor şi oraşelor de către
insurgenţii maghiari, tratamentul brutal aplicat românilor şi saşilor civili
de către forţele de ocupaţie maghiare, victoria armatelor austriece şi ruseşti
împotriva trupelor maghiare, reinstaurarea controlului administraţiei
imperiale etc. au însemnat un bilanţ uman şi material care impresionează
şi care dezvăluie doar o mică parte din amploarea tragediei umane din
Transilvania la 1848-1849.” 117
Istoricul Ioan Bolovan, membru corespondent al Academiei
Române, a demonstrat, prin calcule demografice, că în evoluţia populaţiei
dinainte de revoluţie şi până la recensământul din 1850-1851, există un
minus de circa 40.000 de locuitori, care „nu poate fi explicat decât prin
pierderea vieţilor respective în cursul evenimentelor sângeroase.”118 La
victimele umane s-au adăugat circa 200 de biserici arse, sate distruse etc.
Ioan-Aurel Pop; Ioan Bolovan, Istoria Transilvaniei, Academia Română. Institutul de
Studii Transilvane, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2013, p. 192.
118
Ibidem, p. 192.
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Lupta de la Sibiu, din martie 1949. Desen de Ed. Sheifele.
Sursa: patrimoniu.sibiu.ro/istorie/detaliu/22

Dacă în timpul răscoalei lui Horea, Cloşca şi Crişan, năndrenii au
fost rezervaţi, acum ei s-au implicat activ în revoluţie, mai ales că în partea
stângă a Mureşului a acţionat Legiunea a III-a, condusă de Axente Sever, iar
în Bichiş a fost cantonată Legiunea a XIII-a, condusă de Nicolae Vlăduţiu.
Este posibil ca unii bărbaţi din sat să fi participat la cele trei adunări de
la Blaj (din 30 aprilie, 3/15 mai şi 16/ 28 septembrie 1848), să fi avut conflicte
cu autorităţile, deşi, din relatările lui Isaia Moldovan, groful din Bichiş, Gálfi
István, care ştia bine româneşte, părea un om echilibrat, tolerant etc.
Pericole care planau asupra satului Bichiş şi a satelor din jur
(inclusiv Nandra). În cunoscuta sa lucrare, Părţi alese din istoria
Transilvaniei. Pe două sute de ani din urmă, vol. II, George Bariţiu
reproduce patru scrisori ale maghiarilor, din fierbintea toamnă a anului
1848, interceptate de români, de unde rezultă că şi satul Nandra putea fi
făcut scrum, dacă i s-ar fi întâmplat ceva grofului din Bichiş, Gálfi István.
Dar să transcriem documentele reproduse de Bariţiu.
„Secuii plecaseră de la Agygfalva [Lutiţa] contra românilor şi
saşilor, deprădând [prădând] şi arzând peste tot pe unde treceau. Despre
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atrocităţile baronului Gheorghe Apor, fiu al consilierului de curte Lázár
Apor, veni ştirea că ar fi omorât vreo trei sute de români, cu secuii
comandaţi de el, în regiunea Mureşului, pe la Iernot [Iernut], [judeţul
Mureş]. Iar în jurnalul german de la Sibiu se publicară următoarele patru
scrisori, prinse [interceptate, n. I.R.] de către români, care adaugă mult la
caracteristica acelui popor, ce, cu toată ocaziunea, se laudă că e mărinimos
şi generos şi care libertatea, egalitatea şi frăţietatea în toată ziua le poartă
în gură. Cu cea dintâi scrisoare, numitul Apor se adresase către un
proprietar, Gálfi, care apucase a se retrage şi scuti într-o comună rurală
[Bichiş. Gálfi nu s-a retras aici, pentru a se adăposti, fiindcă în Bichiş avea
proprietăţile sale. Şi apoi, pentru a se proteja de Revoluţie, grofii s-au
refugiat în oraşe – n. I.R.]
a). „Prea onor[ate] Domnule Gálfi!
Astăzi sunt cinci zile de când tot cuget să merg să te scap pe
dumneata, dar piedici de acele mi se grămădiră în cale, pe care a le depărta
nu stătea şi nici că stau în puterea mea, cu toate acestea sper că în scurt
timp îmi voi ajunge scopul. Eu cred că împrejurarea aceea, cum că eu am
spânzurat 26 de tulburători români, va face o întipărire [impresie] de ajuns
asupra numelui şi a caracterului meu cel de secui, prin urmare scrisoarea
mea va avea rezultatul dorit.
Iernut, în 2 oct[ombrie] 1848.
George Apor, m[anu] p[ropria] major119.
b). Către locuitorii din Bichişul Unguresc [sat în judeţul Mureş],
din Petrilaca [sat în judeţul Mureş], din Istvánhaza [Iştihaza, sat în judeţul
Mureş], Tientosu [în mod cert Aţintiş, de la magh. Csintos, n. I.R.] şi alte
sate învecinate!
Auzisem că Comitetul este gata să mijlocească punerea unui preţ de bani pe capul
acestui rebel tiran şi barbar, noi însă afirmăm că capul lui George Apor nu merită un glonţ
de plumb, pentru că e nebun de legat, încât moartea nu i-ar fi pedeapsă, ci altceva. Se
vorbeşte că pe G. Apor, de care e vorba, l-ar fi prins românii şi nu l-ar fi omorât altfel,
decât smulgându-i cu cleştele toate încheieturile. Nu e adevărat. Gaz[eta] Tr[ansilvaniei].
(Nota lui George Bariţiu)
119
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Prin acestea dau de ştire susnumiţilor locuitori că, făcând cineva
prea onoratului domn Gálfi din Bichişul Unguresc cât de mică vătămare,
acel sat, în care se [va] fi născut vătămătorul, se va preface întreg în cenuşă,
întocmai ca S[ânt] Laslău [sat din judeţul Mureş].
G. Apor, m[anu] p[ropria] maior.
[Despre modul cum a murit acest George Apor (Apor György)
avem o mărturie în memoriile lui Isaia Moldovan: „Armata ungurească a
mers până la Iernut, mai în jos n-a cutezat să meargă, că în dealul
Aţintişului s-a adunat un lagăr şi i-a ţinut la respect. În locul unde se făcea
târgul de vite au bivuacat. Bar[onul] György a spânzurat mai mulţi de 50
de inşi în sălciile de pe marginea Mureşului. În postul Crăciunului, baronul
s-a dus cu vreo câţiva de-ai săi să se convingă despre starea lagărului din
dealul Aţintişului. Calea lui ducea prin Petrilaca şi între viile acestei
comune este o tăietură. Trecătoarea era păzită. Negură şi bură fiind şi
înaintând Apor în frunte, când mai să iasă în culme, un puşcaş bun, Onuţu
din Veseuş, l-a răsturnat la pământ, unde l-au mâncat câinii. Căci nu l-a
îngropat nimeni. Astfel şi-a primit răsplata faptelor sale barbare acest tiran
aristocrat kossuthist.
Tovarăşii lui Apor, temându-şi pielea, au luat-o la fugă şi, rămaşi
fără conducătorul lor crud, s-au împrăştiat care încotro a putut. Mulţi
dintre dânşii, întorcându-se către casă, au fost decolaţi 120 de români.” 121
c). Către comunitatea din Bichiş.
Am înţeles că acolo s-ar afla prins un nemeş, anume Gálfi; de aceea
vă impun o strânsă datorie, ca numitului Gálfi să nu i se facă niciun rău şi
ca să-i împliniţi toate dorinţele, aducându-mi, încă astăzi, scrisoare de la
dumnealui, căci, altfel, vă prefac tot satul în cenuşă. Iară de cumva
D[omnul] Gálfi ar dori a veni încoace, să-l lăsaţi de loc să vină şi să
orânduiţi trebuincioasa pază spre a lui sigură comitivă [învoire].
au fost lăsaţi să evadeze.
Isaia Moldovan, Din întâmplările vieţii. Note şi schiţe. Ediţie şi studiu introductiv de
Nicolae Dumbrăvescu, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2014, p. 37.
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Iernut, în 31 oct[ombrie] 1848
Punkösti, m[anu] p[ropria], maior
d). Prea onorate domnule maior!
Scrisoarea d[omniei] tale de ieri, îndreptată către comunitatea din
Bichişul Unguresc, în cauza mea, mi s-a împărtăşit. Mai înainte de toate îţi
mulţumesc pentru graţioasa îngrijire. Deşi până acum nu fusei ţinut în
prinsoare formală, cu toate acestea nici eu, nici cei ce ţin de mine de trei
săptămâni nu putem părăsi locul acesta. În sus numita graţioasa orânduire
se demandă [cere], cu adevărat, că comunitatea să-mi dea o comitivă
[învoire], când aşi voi a merge de aici, însă pe jos şi cu o astfel de comitivă
omul nu poate ajunge departe. Aşa dară, dacă nu pot primi alt ajutor, mai
bine îmi voi aştepta aici soarta. Până acum, mulţumită lui Dumnezeu, că
nici eu, nici ai mei n-au suferit nicio vătămare, încât eu sunt silit, spre lauda
acestei comunităţi, a-ţi observa că aici, până acum, nu se întrepinseseră
excese şi că şi fraţii români din vecinătate [din satele românşti Nandra şi
Gâmbuţ, n. I.R.] mă tratară cu cruţare şi filantropie.
Mulţumindu-ţi, din nou, pentru îngrijirea ce ai pus la cale şi
recomandându-mă graţiei d[omniei] tale, rămân al d[omniei] tale prea
umilit serv.
Ştefan Gálfi, m[anu] p[ropria].
În Bichişul Unguresc, 1 oct[ombrie] 1848.” 122
Din fericire, datorită toleranţei şi înţelegerii grofului Gálfi, în satele
menţionate nu au avut loc atrocităţi, cum s-a întâmplat în alte locuri.

George Bariţ, Părţi alese din istoria Transilvaniei. Pe două sute de ani din urmă. Volumul I.
Ediţia a II-a, Inspectoratul pentru Cultură al Judeţului Braşov, 1994, p. 342-343.
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Tribunul Nicolae Vlăduţiu, din Bogata de Mureş, care a avut „loagărul”, la un moment
dat, campat în Bichiş, foarte aproape de satul Nandra.

Satul Nandra, lângă „loagărul” 123 lui Nicolae Vlăduţiu din Bichiş.
După cea de-a treia Adunare Naţională a românilor de la Blaj, din
123

loagăr, s.n. – loc de staționare a trupelor în corturi sau în barăci; tabără, campament.
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septembrie 1848, pentru a se pune în practică doleanţele românilor
(nerecunoaşterea unirii Transilvaniei cu Ungaria, ştergerea iobăgiei,
recunoaşterea românilor ca naţiune etc.), au fost constituite 15 legiuni,
fiecare legiune fiind condusă de către un prefect, noile structuri urmând a
prelua activităţile admistrativ-teritoriale din Ardeal. Comitetul Naţiunii
Române de la Sibiu, al cărui preşedinte era vestitul Simion Bărnuţiu, l-a
numit prefect al Legiunii a XIII-a pe preotul Nicolae Vlăduţiu (ordinul de
numire a fost publicat, două decenii mai târziu, în revista Transilvania –
an XVII, nr. 3-4, 1-15 febr. 1886, p. 1). Această numire a lui Nicolae
Vlăduţiu a fost foarte potrivită, pentru că iată ce va spune Avram Iancu
despre tribunul său: „Nicolae Vlăduţiu […] s-a distins prin curajul său
deosebit şi vitejie la orice împrejurare şi a adus [...] mari servicii ostăşeşti
[…]. La toate atacurile ce se întreprindeau, el pornea în frunte cu sabia
scoasă. Viteaz în luptă, după luptă nu era mai puţin uman.”124
Comandamentul Legiuni a XIII-a a fost stabilit iniţial la Iernut, iar
de acolo s-a mutat, în funcţie de evoluţia evenimentelor, la Aţintiş, apoi la
Bichiş şi Cecălaca.
În zilele de 19-20 ianuarie 1849, Prefectul Nicolae Vlăduţiu a plecat
de la Aţintiş la Zlatna, pentru a se întâlni cu Avram Iancu, Simion Balint,
Petru Dobra şi Vasile Moldovan. „De la consfătuire – scrie Petre Baciu –,
prefectul Vlăduţiu se reîntoarce la Aţintiş, unde este vizitat, la începutul
lunii februarie, de Vasile Moldovan, care venise în comună însoţit de
fratele său, Isaia, ca să boteze copilul preotului Ananie Pop din Nandra. [E
interesant cum, în vremuri atât de tulburi, viaţa îşi urmează cursul ei!, n.
I.R.]. Cu acel prilej, cei doi prefecţi au analizat situaţia legiunilor lor, au
făcut un plan de apărare împotriva atacurilor inamice.” 125
Mai mult ca sigur, în urma discuţiilor cu tânărul preot Anania Pop,
din Nandra, Nicolae Vlăduţiu îşi mută, după câteva zile, sediul la Bichiş, în
curtea grofului Gálfi István, aducându-şi acolo şi soţia însărcinată şi pe cei
Petre Baciu, Prefectul Câmpiei Ardelene, Editura Litera, Bucureşti, 1977, citat de pe
coperta IV a cărţii.
125
Ibidem, p. 30.
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doi copii. Vlăduţiu, fraţii Moldovan şi Anania Pop se cunoşteau încă de pe
băncile şcolilor urmate la Blaj.

Ultimele sedii ale legiunii comandate de prefectul Nicolae Vlăduţiu. Penultimul sediu a
fost Bichişul, apoi „lagărul” s-a mutat la Cecălaca, unde s-a şi dizolvat. Portretul, harta şi
casa sunt preluate din vol. Petre Baciu, Prefectul Câmpiei Ardelene, Editura Litera,
Bucureşti, 1977, p. 9, 29 şi 31.

Isaia Moldovan descrie, pe mai bine de zece pagini, unele din
evenimentele care s-au petrecut în Bichiş. Face şi un portret al grofului
Gálfi: „Acest domn, deşi cu simţăminte ungureşti, nu avuse timp să se
refugieze în vreun oraş. Apoi era şi om bătrân şi avea bogăţie mare, jertfind
şi dând tuturor câţi au trecut pe la el. La curtea lui tot coceau şi fierbeau cât
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era ziua.”126 Gálfi „vorbea româneşte ca un român”, având şi un suflet
mare. Tânăra Angiţa, de pildă, „era fiica lui Gálfi din mumă românească,
consoarta unui dregător. Murind mă-sa de mică, a fost luată de Gálfi şi
crescută sub numele de adoptată.”127
Loagărul lui Nicolae Vlăduţi, ca toate loagărele de altfel, era format
în acel timp „mai mult din pripăşiţi inteligenţi şi ceva popor din satele
învecinate, care îşi puteau duce cu sine merindele trebuincioase.”128
La un moment dat, în partea comunei Bichiş, dinspre Ozd,
apăruseră trupe ale armatei maghiare organizate. Pentru a evita un conflict
armat, Nicoale Vlăduţiu şi-a mutat reşedinţa la Cecălaca, peste deal de
satul Nandra, transferul având loc, mai mult ca sigur, nu pe drumul ce duce
la Aţintiş, ci luând-o pe scurtătură, trecând pe lângă Nandra şi apoi prin
Pădurea Cecălăcii. Odată cu „loagărul”, au fost duse în Cecălaca şi unele
bunuri: „Am mai văzut din Bichiş, de la curtea din jos, mânându-se spre
Cecălaca, un botei 129 de oi şi un ciopor de vite, câte le avuse Vlăduţ pe
seama lagărului.”130
Dar şi la Cecălaca au sosit în curând trupe de honvezi din Turda,
care au înconjurat satul şi lagărul lui Vlăduţiu. Să-i dăm cuvântul lui Isaia
Moldovan: „Toţi au scăpat, în afară de colcericul 131 curţii, un român
renegat şi silit a face serviciile pe lângă lagăr. Acesta, până când erau cei
din lagăr în securitate, a fost în curtea lui Gálfi de vreo două ori, fiind satele
învecinate; el cunoştea bine toată starea curţii lui Gálfi. Ca să-şi uşureze
soarta, întrebat fiind de ştie unde sunt nişte tribuni, a răspuns: «Ştiu în
Bichiş, la curtea lui Gálfi sunt vreo 5-6, puteţi lesne să-i prindeţi, eu vă voi
conduce.» Aşa sosind la curte, s-a vârât sub poartă, unde aveau câinii
urdinişul lor, şi a deschis-o fără a stârni un câine, şi i-a introdus în casa
Isaia Moldovan, op. cit., p. 41.
Ibidem, p. 50.
128
Ibidem, p. 45.
129
botei, s.n. – turmă.
130
Isaia Moldovan, op. cit., p. 48.
131
colceric, s.m. – bucătar.
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dregătorului pe honvezi, care i-au prins pe cei mai sus menţionţi, pe care
i-au dus cu carul cu bivoli.” 132 Între cei arestaţi s-a numărat şi preotul
Anania Pop, din Nandra.
E interesant că Gálfi Istvan s-a dus el însuşi la Cecălaca, pentru a-i
elibera pe cei arestaţi, dar fără succes. Doar preotul Anania Pop a scăpat,
pentru că au intervenit la organele militare maghiare din Cecălaca câţiva
maghiari din Bichiş: „Mai mulţi unguri din Bichiş au stat bun pentru el, că
e om de pace, nu e amestecat în revoluţie şi n-a cauzat ungurilor nicio
stricăciune, l-au eliberat redându-i-se şi caii.” 133
Dintr-o teză de doctorat a profesorului Ioan Olteanu, din Luduş,
rezultă că, la Cecălaca, au fost prezenţi la un moment dat şi cunoscuţii
tribuni Constantin Roman Vivu şi Florian Micaş și nu este exclus ca aceştia
să îl fi vizitat pe Vlăduţiu şi în timpul staţionării taberei sale la Bichiş.
Ce s-a întâmplat cu „loagărul” de la Cecălaca? Cât timp a fost aici,
„prefectul Nicolae Vlăduţiu pierduse legătura atât cu Vasile Moldovan, cât
şi cu Axente Sever. Hărţuit de armată şi de gărzile nemeşeşti, după ce a lăsat
oamenii acasă, însoţit de Florian Lăscudean şi de câţiva lăncieri, a coborât
pe Valea Mureşului, la Uioara, de unde a urcat în Munţii Apuseni.” 134 Acest
lucru s-a întâmplat, probabil, la sfârşitul lunii februarie 1849.
Tributul de sânge plătit de năndreni. În ciuda relaţiilor de
înţelegere şi toleranţă dintre românii trăitori în Nandra şi Gâmbuţ,
respectiv maghiarii din satele Bichiş şi Ozd, patru năndreni au fost luaţi
din sat, duşi pe un deal de lângă satul Petrilaca şi executaţi de către
solgăbirăul Botsyai János de la Herepea.
Nu ştim ce au făcut aceşti patru oameni, care au fost motivele
pentru care au primit pedeapsa capitală. Probabil au fost trădaţi tot de
vreun „român renegat”, sub învinuirea că au participat în „loagărul” lui
Nicolae Vlăduţiu, cantonat, cum am văzut, în satele apropiate: Aţintiş, apoi
în Bichiş şi Cecălaca.
Ibidem, p. 46.
Ibidem, p. 48.
134
Petre Baciu, op. cit., p. 32.
132
133
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Casa din Aţintiş, la 5 km de Nandra, unde a fost sediul legiunii conduse de preotul
Nicolae Vlăduţiu.

Se păstrează, din fericire, la Arhivele Judeţene Alba, un raport cerut
de autorităţile civile şi confesionale (Guvernatorul Ludwig von
Wohlgemuth, respectiv consistoriile greco-catolic şi ortodox), redactat de
parohul greco-catolic al satului Nandra, Anania Pop, raport în care sunt
nominalizaţi cei patru năndreni executaţi de maghiari, pe un deal din satul
Petrilaca, acum în comuna Cuci, cu care se învecinează Bichişul.
Dar iată documentul integral:
„În urma orânduielii 135 de cătră În[altul] Gubernatoriu, din 15
oct[ombrie] a.c., nr. 851 ieşită, luându-să la socoteală oamenii împuşcaţi,
văduvele lor şi rămaşii orfani, averea, s-au aflat precum urmează:
1. Iacob Iuon
2. Bota Iuon
3. Bucerdea Martin
4. Iacob Vasilică
135

orânduială, s.f. – (cuvânt vechi) dispoziţie a autorităţii.

188

Tributul de sânge al năndrenilor, în Revoluţia de la 1848-1849

De Iacob Iuon au rămas văduva cu 3 orfane, cei[a] mai mare de 14
ani, una de 10, cei[a] mai mică de 7 ani; avere mişcătoare nu să află mai
mult decât de 60 de fl.; numai casa din care în ăst timp o dată au fost lipsită,
dar acum, de către toamnă, iar au îngăduit-o în ea domnul locului; moşie
nimica nu este.
De Bota Iuon – văduvă cu 2 orfani parte bărbătească amândoi, cel
mai mare de 12 ani, celalalt de 3 ani; avere nimic, dară s-au căsătorit.
De Bucerdea Martin – văduvă; prunci nu au rămas; care s-au şi
măritat; avere nimica.
[De] Iacob Vasilică – fecior june, de care au rămas tată-so bătrân şi
văduv; cu un fecior încă şi o fată şi aceea încă necăsătorită; are casă, moşie,
şi avere mişcătoare încă de 200 de fl.
Pe aceştia pe toţi 4, legaţi deolaltă, solgăbirăul136 Botskái János, de
la Herepea, 137 i-au dus la Biia 138, de-acolo în dealu’ Peterlacii, unde,
dimpreună cu alţii, dintr-alte sate, mai mulţi i-au împuşcat.
Despre care adeveresc, în Nandra, 7 dec[embrie] 1849, Pop Anania,
paroh g[reco]-c[atolic] local.
(Originalul se află la SJAN Alba, Fond Mitropolia Unită Blaj,
Consistoriu, Dos. Nr. 105-110, f. 29 139)
solgăbirău, s.m. – funcționar cu diverse atribuții în fosta administrație austro-ungară
(corespunzând, aproximativ, pretorului sau prim-pretorului de mai târziu).
137
Herepea (în maghiară Magyarherepe, în germană Ungarisch Härpen) este un sat în
comuna Adămuş, din județul Mureș.
138
Biia – sat în comuna Șona, din județul Alba. Mult timp, Nandra a făcut parte din
Protopopiatul Biia.
139
Scrisoarea aceasta a fost publicată, cu numeroase greşeli, lecţiuni incorecte, omisiuni
etc., în două volume de documente: Academia Română. Institutul de Istorie „George
Bariţiu” Cluj-Napoca. Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca. Facultatea de Istorie şi
Filosofie. Facultatea de Teologie Ortodoxă, Războiul naţional din Transilvania de la 18481849. Date, realităţi şi fapte reflectate în documente bisericeşti greco-catolice, 1848-1852.
Volum întocmit de Dumitru Suciu (coordonator), Alexandru Moraru, Iosif Marin Balog,
Diana Covaci, Vlad Popovici, Loránd Mádly, Cosmin Cosmuţa, Editura Argonaut, ClujNapoca, 2014, p. 293-294, respectiv Ana Hancu, Drama Ardealului, 1848-1849. Mărturii.
Pierderi umane şi materiale în timpul Revoluţiei şi Războiului Civil în Transilvania
136
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Precizăm că acest raport al preotului Anania Pop are un caracter
oficial, pentru că el fusese cerut, cum am spus, de autorităţile civile şi
ecleziastice ale Transilvaniei.
Nu ştim cum a decurs judecata celor patru năndreni, dar ne putem
face o idee privind acuzaţiile aduse, comparând situaţia cu cea din Gâmbuţ,
de unde au fost ridicaţi şi împuşcaţi 29 de bărbaţi, acuzaţiile invocate fiind
puerile (motivul principal fiind participarea lor la „loagăr”), după cum
rezultă din mărturia parohului din Gâmbuţ, scrisă la 28 decembrie 1849:
„Pe lângă aceştia [adică cei 29 de bărbaţi, n. I.R.], au mai puşcat doi
oameni din Cozma 140, care i-au căpătat în sat. Cine şi ce le-a rămas nu se ştie.
Omorârea acestora aşa s-a întâmplat: venind solgăbirăul Bocskái
János cu Lengyel Gábor la Gâmbuţ, şi un hognoşul 141 Kemény cu 60 de
cătane din vadas csapat 142 şi Torsay Gergelu, în 31 martie s.v143., unde,
cercând cine va fi fost la loagăr la G[erend] Cristur şi la aprinderea şi
prădarea Aiudului. Nedând judele satului pe nimenea, au poruncit dară
martori; au adus pe un[ul] Macarie Lazăr, care, mândrindu-se cu neştiinţa,
bătându-l tirăneşte, au spus de frică şi pe cine n-au fost. După ce ar fi scris
mai tot satul, au poruncit judelui să aducă înainte 12 bătrâni, oameni de
omenie, care vor merge cu dânsul la birtaş, că pre ceva de acelea au şi venit,
pe care, dându-i în mâna cătanelor, i-au dat şi i-au băgat într-o casă sub
pază. La miezul nopţii, scoţându-i afară, la fieştecare i-au dat 5 cătane
armate şi poruncă la cine să le ducă să-l prindă din Gâmbuţ. Aşa venind au
fost nu numai pe aceia doi, pe cine i-au căpătat înainte, pe toţi i-au prins şi
i-au dus în Bichiş şi câte doi-trei dintre aceştia, dimineaţa, scoţându-i afară,
centrală. [O carte care va rămâne, prefaţa de Gelu Neamţu], Editura Nico, Târgu Mureş,
2012, p. 496-497. Reproducem scrisoarea după originalul existent la Arhivele Naţionale
din Alba Iulia, reprodusă şi facsimilat, în volumul de faţă.
140
Localitatea Cozma este situată la 20 km nord-nord-vest de municipiul Reghin, pe
pârâul Agriș.
141
hognoş, s.m. – locotenent.
142
vadas csapat (magh.) – echipă sălbatică
143
s.v. – stil vechi.
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a întrebat so[lgă]birăul: «Fost-ai la loagăr?» Care au zis fost, l-au ales şi l-au
băgat în casă; care au tăgăduit, au întrebat pe cei din casă. Şi, de au zis că
au fost, şi pe aceia i-au băgat şi aşa s-au ales 29 din Gâmbuţ 144, pe care, după
8 ceasuri, dându-i în mâna cătanelor, sub formă să-i ducă la ocne 145, i-au
dus până la pădure şi pe toţi i-au puşcat.
Cum acestea toate aşa s-au întâmplat după arătarea oamenilor
bătrâni şi biraie 146, care au fost de faţă, am scris şi i-am dat în cunoştinţa
sufletului, cu obişnuita pecete întărind, precum mi s-au descoperit.
Gâmbuţ, 28 dece[mbrie] [1]849
Erdely Alexandru, paroh la Gâmbuţ.” 147
(Originalul în A.J.A.N. Alba, Fond M.R.U.B. – Consistoriu, D. 105110/1849, f. 31) De precizat că ambele rapoarte (din Nandra şi Gâmbuţ)
sunt documente oficiale, fiind cerute de Guvernatorul Transilvaniei,
baronul Wohlgemuth, prin adresa nr. 851.
Concluzii. Trebuie spus că, în timpul acestui real război civil, şi
românii au făcut unele victime în rândul maghiarilor. Iată ce scrie ziaristul
şi omul de cultură George Bariţ: „Istoricii şi publiciştii maghiari scriu şi
până astăzi cu multă pasiune despre faptele crude şi sălbatice ale românilor
din 1848-49. Da, românii au comis şi ei, în acei ani, multe omoruri crunte
şi nu noi vom fi [aceia] care să le netezim vreodată. Faptele complicate
În volumul lui Alexandru Lupeanu-Melin, Evocări din viaţa Blajului. Ediţie, prefaţă şi
glosar de Ion Buzaşi, Editura Arhidiecezană „Buna Vestire”, Blaj, 1999, autorul indică 30
de morţi: „Dimineaţa, în fânaţele Gâmbuţului, spre Fărău, chenteşii (voluntari în armata
de eliberare a lui Kossuth, în 1848, n. ns.) au împuşcat, fără judecată, 30 de bătrâni,
adunaţi în puterea nopţii de prin sat…Moşnegi, care nu putuseră purta lancea, să urmeze
pe Axente, căpitanul de la Blaj”
145
ocnă, s.f. – închisoare.
146
birău, s.n. – primar rural (din magh. biró).
147
Şi scrisoarea aceasta a fost publicată, aidoma celei din Nandra, cu multe greşeli, lecţiuni
incorecte, omisiuni de cuvinte etc. în cele două volume: cel coordonat de Dumitru Suciu,
2014, p. 334-335, respectiv Ana Hancu, Drama Ardealului, 2012, p. 493-494. Varianta de
faţă este reprodusă după vol. coordonat de Dumitru Suciu, care ni s-a părut mai aproape
de original.
144
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[săvârşite], nobile sau infame, să fie mărturisite din toate părţile, tocmai
precum s-au întâmplat acelea. Istoricul, însă, este dator, are şi tot dreptul
ca să descopere, înainte de toate, pe autorii, pe primii provocatori şi
vărsători de sânge în acest război, ca şi în oricare altul.
Românii, până în octombrie [1848] n-au vărsat sânge unguresc nici
cât îi curge cuiva din nas. Ei n-au maltratat până atunci pe niciun maghiar.
Ei au suferit barbariile din Abrud [Judeţul Alba], omorurile de la Sâncrai
[Sâncraiul Almaşului, Judeţul Cluj], măcelul de la Mihalţ [Judeţul Alba] şi
cel de la Luna [Judeţul Cluj], întemniţările din tot cuprinsul ţării, numai
pentru că au ţinut la drepturile lor omeneşti, politice şi civile. Românii au
suferit toate acelea atrocităţi, dară le-au ţinut minte. Atâtea câte rele li s-au
întâmplat, până la 1 octombrie, ar fi fost prea de ajuns pentru un popor
încă pe atât de blândoc [foarte blând], pentru ca să-l împintene [împingă]
spre răzbunare, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte.” 148
De menționat faptul că atrocităţile cărora le-au căzut victime cei
patru bărbaţi din Nandra nu au fost făcute de către maghiari din cele două
sate ungureşti, Bichiş şi Ozd, ceea ce a dus la o bună convieţuire, în
vremurile care au urmat, dintre românii şi maghiarii comunei Bichiş.
Aproape toate casele din Nandra au fost făcute de meşteri din Ozd sau
Bichiş, după cum năndrenii le vindeau acestora fân şi diverse produse
agricole.

Bariţ, George, Părţi alese din istoria Transilvaniei. Pe două sute de ani din urmă.
Volumul I. Ediţia a II-a, Inspectoratul pentru Cultură al Judeţului Braşov, 1994, p. 302.
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La 28 iunie 1914, la Sarajevo este ucis, prin împuşcare,
moştenitorul tronului Austro-Ungariei, arhiducele Franz Ferdinand, şi
soţia sa, principesa Sofia Chotek, mamă a doi copii, de către studentul
anarhist Gavrilo Princip. Acest atentat a dus la declanşarea Primului
Război Mondial. Austro-Ungaria a declarat imediat război Serbiei,
considerată principalul vinovat în săvârşitrea atentatului. Împăratul Franz
Joseph, care nu agrea viziunea liberală a nepotului său, a spus, cu cinism,
că, „printr-un act oribil, de fapt Dumnezeu a restabilit ordinea”149.
Franz Ferdinand s-a bucurat de multă simpatie printre românii din
Transilvania (era adesea asemănat cu împăratul Iosif al II-lea), în accederea
lui la tron punându-şi mari speranţe, mai mari decât le aveau în bătrânul
Franz Joseph, de care s-au simţit trădaţi în 1867, cu ocazia realizării
Dualismului austro-ungar, prin care transferul de putere a mers spre
Budapesta, nu spre Viena. Or, arhiducele punea în discuţie dualismul
austro-ungar, fiind un mare susţinător al naţionalităţilor. E semnificativ în
acest sens faptul că, pe panglica aferentă coroanei de flori, depusă la scriul
lui Franz Ferdinand, de către delegaţia românilor din Transilvania, era
scris: „Ultimei noastre speranţe, cu devoţiune loială.” 150 În toate parohiile
ortodoxe şi greco-catolice din Transilvania au avut loc slujbe de pomenire
a arhiducelui şi a familiei sale.
Cum se ştie, România şi-a declarant neutralitatea în prima fază a
războiului. La 4 august 1914, Austro-Ungaria decretează mobilizarea
generală. Iniţial s-a crezut că va fi un război scurt, că sârbii vor fi învinşi
Liviu Maior, Doi ani mai devreme. Ardeleni, bucovineni şi basarabeni în război. 19141916, Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2016, p. 40.
150
Ibidem, p. 63.
149
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uşor, iar soldaţii vor fi acasă de Crăciun. Pentru a câştiga simpatia
României şi a o determina să intre în Război alături de Puterile Centrale,
românilor din imperiu li se fac unele concesii minore: ordinele
guvernamentale erau traduse şi în româneşte, soldaţii aveau dreptul de a
purta cocarde tricolore româneşti, de a arbora drapelul românesc sau de a
intona cântecul Deşteaptă-te, române! Politicienii maghiari susţineau
România în dobândirea Basarabiei, readucând în discuţie pericolul
panslavismului. Românii din Ardeal erau loiali împăratului de la Viena,
cum fuseseră şi în războaiele anterioare, astfel că zeci de mii de soldaţi şi
ofiţeri români au fost decoraţi pentru eroismul lor, dovedit pe câmpurile
de luptă. Deşi exista suspiciunea că românii ar putea trăda, asemenea
cazuri au fost rare, pentru că puţini români au dezertat şi s-au refugiat în
România (documentele vorbesc de 405 persoane, dintre care multe se aflau
deja în România la începerea ostilităţilor şi nu au revenit în Transilvania,
pentru a se înrola în armata austro-ungară).
Oricum, din spirit de precauţie, liderii politici şi militari din imperiu
au decis ca regimentele cu majoritate românească să fie dislocate în Galiţia,
Italia sau Serbia, îndepărtate de zonele etnice din care proveneau soldaţii.
La mobilizarea generală, românii nu au creat probleme autorităţilor,
din motivele arătate mai sus. Se crede că cel puţin o jumătate de milion de
români au fost înrolaţi în armata austro-ungară. La început, sentimentul de
loialitate faţă de împărat (cultivat prin şcoală, biserică şi armată) era foarte
puternic, încât un ardelean, Petre Nemoianu, spunea: „Între sentimentul
naţional şi dragostea pentru tron o voi alege pe a doua.”151
După intrarea României în război, loialitatea este înlocuită cu
identitatea naţională, mai ales că, în noiembrie 1916, moare împăratul
Farnz Joseph, cărora toţi soldaţii îi juraseră credinţă, încât acum aceştia se
simţeau degrevaţi de jurământul depus. În intervalul 1916-1918, peste
100.000 de soldaţi români au dezertat de pe front și cei mai mulți s-au
înrolat în Armata Română.
Români mureşeni pe fronturile Marelui Război. Documente. Ediţie, studiu introductive
şi note de dr. Vigil Pană. Prefaţă de prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, Editura Ardealul,
Târgu Mureş, 2018, p. 23.
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Cavaleria germană, atacând o poziţie de artilerie a Armatei Române.
Sursa: https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/1916-romania-intra-in-razboicampania-esuata-din-transilvania

În intervalul 1 august 1914-1 noiembrie 1918, un număr de 484.924
de români ardeleni au fost mobilizaţi în armata austro-ungară, conform
datelor centralizate ale chestionarelor standardizate, trimise de
Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului
Român (ASTRA), cu sprijinul Directoratului General de Interne din Cluj,
prin Circulara din 23 noiembrie 1921. Chestionarul a fost trimis tuturor
localităţilor din Transilvania, Banat, Crişana, Sătmar şi Maramureş.
Rapoartele cerute au fost redactate de secretarii primăriilor şi
contrasemnate de primari, preoţi, învăţători sau plugari „mai de frunte”152.
Cele două file cu situaţia din Nandra au fost redactate la „26 dec. 1921”, de
Ioan Popa, Dascăli români transilvăneni în Primul Război Mondial, în Anuarul cercului
de studii istorice şi sociale, nr. XI, anul şcolar 2015-2016, p. 22.

152

195

Doina Rad, Ilie Rad

către secretarul primăriei (indescifrabil), fiind contrasemnate de primarul
Iacob Alexa şi învăţătorul Victor Drăgan, care se întorsese de pe front.
Din Nandra au fost mobilizaţi 50 de soldaţi 153 (din totalul de 255 de
locuitori, câţi avea Nandra la recensământul din 1910), din care 6 nu s-au
mai întors acasă.
Iată numele celor 50 de luptători: Astăluş Nicodim, Boldea George,
Boldea Nicolae, Brudan Filon, Brudan Gligor, Brudan Ilie, Brudan
Ioachim, Brudan Iosif, Brudan Nicolae, Brudan Onisie, Brudan Onisie,
Brudan Vasilie, Circa Emil, Circa Ioan, Circa Manasie, Coman Gheorghe,
Coman Ioan, Cosma George, Cosma Isăilă, Cosma Ilie, Cosma Vasile,
Cosma Vasilie, Drăgan Victor, Iacob Alexa, Iacob George, Iacob George,
Iacob George, Iacob George, Iacob Ilisie, Iacob Ioan, Iacob Ioan lui Ilisie,
Iacob Nicolae, Iacob Vasilie, Micu (?) George, Moga Tănase, Nistor Petru,
Popa Tudor, Poruţiu Alexandru, Poruţiu Ioan, Poruţiu Onisie, Poruţiu
Petru, Poruţiu Todor, Răchită Nicolae, Suciu Gheorghe, Trif Ioan, Trif
Todor, Trif Vasile, Ţiboc Ioan, Ţiboc Iosif, Ţiboc Onisie, Ţiboc Vasilie.
Analizând datele din rubricatura „Tabloului nominal despre
locuitorii români, cari au luat parte la războiul din anii 1914-1918”,
constatăm următoarele: ca loc al naşterii, 45 erau născuţi în Nandra, unul
în Gâmbuţ (Astăluş Nicodim), unul în Ponor (Moga Tănase), unul în
Aţintiş (Nistor Petru), iar unul în Benic (sat în comuna Galda de Jos, din
judeţul Alba), adică învăţătorul Drăgan Victor.
Ca „ocupaţie civilă”, 48 erau agricultori, unul pantofar (Iacob
George), iar unul învăţător (Drăgan Victor). Apropo de învăţător, este
interesant că acesta a fost trimis direct pe front, nu a fost mobilizat în
spatele frontului, cum se întâmpla cel mai adesea cu învăţatorii (evitarea
frontului, în frecventele războaie din imperiu, era una dintre mizele
alegerii meseriei de dascăl). Probabil că acest învăţător va fi fost un fel de
„formator de opinie” pentru săteni, încât autorităţile maghiare l-au
Conform situaţiei întocmite de ASTRA, două file păstrate la Arhivele Naţionale,
Seviciul Judeţean Sibiu, Fond ASTRA, inv. nr. 453, dosar 1/B, f. 238.
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pedepsit, trimţându-l direct pe front, de unde a avut norocul să revină
sănătos. „În caz de război – scrie doctorul în istorie, Ioan Popa –, favorul
mobilizării în spatele frontului, în posturile didactice, se putea obţine la
solicitarea inspectorilor şcolari. În urma unor astfel de intervenţii pe lângă
Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice de la Budapesta, Consistoriul
Arhidiecezan Ortodox a reuşit să obţină, în anii 1914-1915, dispensarea pe
termen nedeterminat a unui număr de 148 de învăţători (din 158 propuşi).
Valorile coeficienţilor de referinţă demonstrează, fără excepţie, că profesia
de învăţător conferă şanse suplimentare de mobilizare în spatele frontului
şi, ca atare, de evitare a pericolelor inerente câmpurilor de luptă.”154

Coloană de refugiaţi români, ajunsă din urmă de trupele germane.
Sursa: http://www.cuvantul-ortodox.ro/margarita-ioana-vulcanescu-pagini-inedite-dejurnal-din-timpul-primului-razboi-mondial-la-ce-a-folosit-atata-sange-varsat-in-zadarmi-e-necaz-pe-lasii-pe-miseii-care-s-au-vandut-si-pe-ei-si-au/
154

Ioan Popa, op. cit., p. 322.
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În privinţa „gradului avut în miliţie”, situaţia era următoarea: 38 de
soldaţi, 3 fruntaşi (Iacob George, Iacob George, Trif Todor), 8 caporali
(Circa Emil, Circa Ioan, Circa Manasie, Cosma Ilie, Iacob Nicolae, Moga
Tănase, Poruţiu Ioan, Poruţiu Petru) şi 1 sergent (Trif Todor). Să precizăm
că „miliţia” însemna, în vechea organizare militară, armată nepermanentă
sau de rezervă, care cuprindea și unele corpuri speciale de armată, cuvântul
însemnând, prin extensiune, serviciu militar, armată.
După gradul avut în „miliţie”, urma rubrica „Decorat cu medalia”,
dar niciunul dintre cei 50 de soldaţi din Nandra nu a primit vreo decoraţie.
Dintre cei 50 de năndreni, care au luat parte la război, 49 au fost chemaţi
„la partea activă, ca soldaţi pe front” şi doar unul singur (Brudan Onisie) a
fost convocat „la partea sedentară, pentru servicii auxiliare sau mobilizat
pe loc”. Niciun recrut nu a fost convocat pentru a fi arestat sau internat şi
niciunul dintre ei nu a fost refugiat. (Rubricatura formularului distribuit
de ASTRA se referea la faptul că autorităţile maghiare au arestat mulţi
români, între 400 şi 500 de persoane au fost internate în lagărele de la
Taplosülye şi Ostffyasszonyfa – actualmente în Ungaria –, iar alţi români
ardeleni s-au refugiat în România.)
În privinţa „sorţii individuale în timpul războiului”, situaţia se
prezintă astfel, conform aceleiaşi rubricaturi: niciun „mort pe câmpul de
luptă”, niciun „mort în temniţă, în pribegie, în spital, în urma boalelor sau
rănilor”. Niciun soldat nu s-a întors acasă ca invalid sau „rănit, bolnav, însă
în prezent e sănătos”, toţi cei 45 de soldaţi reveniţi în sat fiind deplin
sănătoşi. La rubrica „Dispăruţi” sunt consemnate 5 persoane (Circa
Manasie, Cosma Isăilă, Iacob George, Trif Ioan, Trif Vasilie). După Trif
Vasilie, a rămas o văduvă, respectiv după Trif Ioan, o văduvă şi patru copii.
Năndrenii au contribuit şi financiar la eforturile de război. Satul,
care avea atunci o populaţie de 255 de suflete, a donat 1500 de lei, faţă de
cei din Gâmbuţ, de pildă (483 la număr), care au contribuit cu doar 5000
de lei, cei 30 de români din Bichiş au dat 200 de lei, iar românii din Ozd
(12 la număr) au strâns 50 de lei.
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Așa cum se ştie, la 15 august 1916, România a intrat în război de
partea Antantei. Încă în aceeaşi lună, primele unităţi ale Armatei Române
pătrund în Transilvania, pentru eliberarea acesteia din robia austro-ungară.
În teritoriile eliberate, administraţia maghiară este înlocuită cu
administraţia românească. Timp de o lună şi jumătate, în sudul şi estul
Transilvaniei au loc lupte cu armatele germană şi autro-ungară.
Entuziasmul cu care a fost primită Armata Română de către românii
ardeleni nu a durat mult. Datorită atacării României în sud, de către
Bulgaria, efective importante ale Armatei Române au fost retrase din
Transilvania. Acest lucru a dus la un contratac al armatelor germană şi
austro-ungară, conduse de generalul Erich von Falkenhayn, ofensivă care a
impus retragerea tuturor unităţilor Armatei Române în interiorul graniţelor
naţionale, la sfârşitul lui noiembrie 1916. Administraţia românească recent
instalată a fost înlocuită cu cea maghiară. Au început acum procesele pentru
„trădarea de ţară”. De teama represaliilor, mulţi români ardeleni au luat
calea exilului. „Conform unor estimări – scriu reputaţii istorici Ioan-Aurel
Pop şi Ioan Bolovan –, numărul refugiaţilor a totalizat 80.000 de persoane,
dintre care 2000 erau ofiţeri în rezervă în cadrul armatei austro-ungare,
bunurile acestora fiind confiscate de autorităţi.”155
Trebuie spus că mulţi români înrolaţi în armata austro-ungară
(între care şi unii năndreni) au căzut prizonieri la ruşi (prizonierii români
ardeleni erau concentraţi mai ales la Darniţa, lângă Kiev). Mulţi dintre
aceştia au dorit ca, la intrarea României în război, să intre în armata
acesteia, ceea ce s-a şi întâmplat cu peste 8500 de ofiţeri şi soldaţi.
La sfârşitul războiului, era clar că Imperiului Austro-Ungar îi
sunase ceasul. Liderii Partidului Naţional Român (PNR) şi cei ai Partidului
Social-Democrat din Ungaria (PSDU), într-un consens rar întâlnit la
liderii politici români, au hotărât crearea unui singur organism de
conducere – Consiliul Naţional Român Central (CNRC) –, în care să intre
câte şase dintre liderii celor două formaţiuni politice. În condiţiile în care
155

Pop, Ioan-Aurel; Ioan Bolovan, Istoria Transilvaniei, ed. cit., p. 314.
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negocierile de la Arad, din 13-14 noiembrie 1918, dintre reprezentanţii
Guvernului maghiar (a cărui delegaţie a fost condusă de sociologul Oszkár
Jászi) şi cei ai CNRC au eşuat, s-a hotărât convocarea unei mari Adunări
Naţionale, la Alba Iulia, pentru data de 1 Decembrie 1918.
Năndrenii şi Marea Unire din 1918. Din păcate, din Nandra, dar
nici din satele din jur, nu au existat delegaţi oficiali la Alba Iulia, dar nu
este exclus ca unii năndreni să fi participat, pe cont propriu, la acel mare
eveniment, mai ales că judeţul Mureşul era unul limitrof cu Alba. Din
datele existente în volumul Românii mureşeni pe fronturile Marelui Război,
rezultă că „actualul judeţ Mureş a fost prezent la marele evniment prin 316
locuitori din 36 de localităţi, care i-au susţinut pe cei 102 delegaţi
oficiali.” 156 Dintre localităţile mai apropiate, doar din Luduş au participat
6 persoane, fără ca localităţile Ocna Mureş, Târnăvei sau Iernut să aibă
reprezentanţi oficiali.
Dintr-un studiu al profesorului sibian Ioan Popa, rezultă că
ASTRA a cerut localităţilor şi un raport cu patru întrebări, pe lângă listele
cu participanţii la război: „Cele patru întrebări ale Raportului erau: 1. Care
e valoarea aproximativă a contribuţiilor benevole făcute de românii din
comună în natură în cursul războiului? Anume, albituri date pe seama
spitalelor, ciorapi, mănuşi, pumnăşei, căciuli de zăpadă trimise celor de la
front, alimente date armatei în mod gratuit pe la începutul războiului etc.;
2. La care sumă se urcă toate pagubele de război pe care le-a avut comuna?;
3. În toamna anului 1918 fost-a revoluţie în comună? Cum s-a urzit, cum
s-a dezvoltat, fost-au în comună devastări, stricăciuni, vărsări de sânge,
cine a fost omorât sau vulnerat şi în urmă cum a fost stinsă revoluţia? S-a
format gardă naţională în comună? Sub a cui conducere?; 4. La adunarea
mare de la Alba-Iulia, ţinută la 1 Decembrie 1918, câţi locuitori din
comună au participat, la a cui îndemnare şi sub a cui conducere?”157

156
157

Românii mureşeni…, op. cit., p. 17.
Ioan Popa, art. cit., p. 21.
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Întrebându-l pe domnul profesor Ioan Popa dacă ar putea exista în
arhive şi Raportul trimis de Primaria din Nandra, domnia sa mi-a răspuns:
„Din păcate, pentru comitatul Alba de Jos [din care făcea parte satul
Nandra, n. I.R.] am identificat un singur Raport (al unei comune din plasa
Sângătin). În anii 2016-2020, cu ajutorul personalului Serviciului Județean
Sibiu al Arhivelor Naționale, am identificat Rapoarte pentru cca o treime
din comunele din Transilvania, Banat, Crișana, Sătmar și Maramureș.
Datele exacte le voi publica în volumul la care lucrez în prezent (volum
care încheie seria consacrată anchetei Astrei).” (mesaj prin e-mail, la 5
aprilie 2021).
Formarea „României dodoloaţe” (Lucian Blaga) îi va fi bucurat şi
pe năndreni, care scăpau astfel de robia milenară.
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Începutul războiului. Al Doilea Război Mondial a început la 1
septembrie 1939, când Germania a invadat Polonia, sub pretextul că
polonezii au efectuat o serie de operațiuni de sabotaj împotriva unor
obiective germane, situate în apropierea graniței.
În condiţiile date, când Franţa şi Anglia nu ne mai puteau oferi
niciun fel de garanţii, fiind ele însele ocupate sau bombardate de
Germania, singura alternativă a României era ralierea la Germania
hitleristă şi Italia fascistă, pentru recâştigarea teritoriilor pierdute în 1940:
Basarabia (reîncorporată de Uniunea Sovietcă, împreună cu nordul
Bucovinei şi ţinutul Herţa – ultimele două teritorii fiind luate drept
compenasaţii pentru folosirea, timp de 20 de ani, a resurselor Basarabiei),
respectiv nord-vestul Ardealului (ocupat de Ungaria horthystă). Un alt
obiectiv al României şi al războiului antisovietic era oprirea bolşevismului
ateist, distrugător de biserici, mănăstiri etc.
Mai trebuie precizat că prima parte a războiului (până la depăşirea
Nistrului) a avut adeziunea poporului şi a tuturor partidelor politice.
La 22 iunie 1941, Ion Antonescu a dat următorul Ordin de zi către
armată:
„OSTAȘI,
V-am făgăduit din prima zi a noii Domnii și a luptei mele naționale
să vă duc la biruință; să șterg pata de dezonoare din cartea Neamului și
umbra de umilire de pe fruntea și epoleții voștri.
Azi a sosit ceasul celei mai sfinte lupte, lupta drepturilor strămoșești și
a bisericii, lupta pentru vetrele și altarele românești de totdeauna.
OSTAȘI,
Vă ordon: treceți Prutul!
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Zdrobiți vrăjmașii din Răsărit și Miază-Noapte!
Dezrobiți din jugul roșu al bolșevismului pe frații noștri cotropiți!
Reîmpliniți în trupul țării glia străbună a Basarabilor și codrii
voievodali ai Bucovinei, ogoarele și plaiurile voastre.
OSTAȘI,
Plecați azi pe drumul biruințelor lui Ștefan cel Mare, ca să
cuprindeți cu jertfa voastră ceea ce au supus strămoșii noștri cu lupta lor.
Înainte!
Fiți mândri că veacurile ne-au lăsat aci strajă dreptății și zid de
cetate creștină.
Fiți vrednici de trecutul românesc!
OSTAȘI,
Veți lupta cot la cot, suflet de suflet, lângă cea mai puternică și
glorioasă armată a lumii. Îndrăzniți să vă măsurați vitejia și să vă dovediți
mândria camarazilor noştri. Ei luptă pe pământul moldovean, pentru
granițele noastre și pentru dreptatea lumii.
Fiți vrednici de cinstea pe care v-au făcut-o istoria, Armata Marelui
Reich și neîntrecutul ei comandant, […]!
OSTAȘI,
Înainte!
Să luptați pentru gloria Neamului. Să muriți pentru vatra părinților
și a copiilor voștri. Să cinstiți prin vitejia voastră amintirea lui Mihai Vodă
și a lui Ștefan cel Mare, a martirilor și eroilor căzuți în pământul veșniciei
noastre, cu gândul țintă la Dumnezeu.
Să luptați pentru dezrobirea fraților noștri, a Basarabiei și
Bucovinei, pentru cinstirea bisericilor, a vieții și a căminurilor batjocorite
de păgâni cotropitori.
Să luptați pentru a ne răzbuna umilirea și nedreptatea. V-o cere
Neamul, Regele și Generalul Vostru.
OSTAȘI,
Izbânda va fi a noastră. La luptă!
Cu Dumnezeu înainte!
Comandant de căpetenie al Armatei:
22 iunie 1941
GENERAL ANTONESCU”
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Regimul antonescian. Ca să-şi legitimeze regimul, Antonescu a
organizat, în 1941, două plebiscite 158, cu vot deschis şi oral, la urne existând
liste separate pentru cei care urmau să spună NU. Rezultatul a fost cel
scontat: 99,99% voturi DA, la primul plebiscit, şi aproximativ 99% la cel
de-al doilea. Aşa cum va spune Iuliu Maniu, un asemenea plebiscit „era
complet lipsit de libertatea necesară manifestării opiniilor şi sentimentelor
adevărate ale ţării”. Partidele politice au rămas suspendate, dar liderii lor
s-au putut manifesta în voie, astfel că Iuliu Maniu şi I.C. Brătianu au
comunicat cu Antonescu prin... memorii şi scrisori! După ce trupele
române au ajuns la est de Nistru, cei doi lideri au cerut în repetate rânduri
retragerea acestora în ţară, dar fără succes.
Guvernarea antonesciană s-a caracterizat prin adâncirea alianţei cu
Germania nazistă („Noi ne-am aşezat pe Axa Roma-Berlin – spunea
Antonescu. Mergem sută în sută şi cu cea mai mare cinste în această
direcţie. [...] Neputând conta pe Anglia şi neputând merge alături de Rusia,
Germania era singura forţă pe care ne puteam rezima, atât în ce priveşte
sprijinul politic şi economic, cât şi în ce priveşte posibilităţile de a ne crea
o reală putere armată, pe care s-o folosim la momentul potrivit, în modul
cel mai corespunzător intereselor noastre.”159
Trebuie menţionat faptul că, pe toată durata războiului, economia
românească era una foarte bună, graţie şi politicii promovate de guvernul
Antonescu (guvern care avea oameni deosebit de capabili, precum Mircea
Cancicov, la economie, minister unde mai lucra şi Mircea Vulcănescu).
Istoricii spun că prezenţa trupelor române dincolo de Nistru „a avut, totuşi,
un rezultat semnificativ: păstrarea autonomiei statului român în relaţiile sale
plebiscite, plebiscite, s.n., Consultare prealabilǎ a cetǎțenilor, care urmeazǎ sǎ se
pronunțe prin „da” sau „nu” asupra unui proiect de lege sau a unui act de stat de o
imprtanțǎ deosebitǎ.
159
Dinu C. Giurescu, România în al Doilea Război Mondial: de la 15 septembrie 1939 la
23 august 1944, în Stephen Fischer Galaţi; Dinu C. Giurescu; Ioan-Aurel Pop, O istorie a
românilor. Studii critice, Fundaţia Culturală Ronână – Centrul de Studii Transilvane,
Cluj-Napoca, 1988, p. 266.
158
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cu Berlinul. Această autonomie a făcut posibilă întoarcerea armelor şi
alianţelor în august 1944.” 160 În plus, graţie acestei autonomii, România nu
a fost ocupată de Germania (cum s-a întâmplat cu Ungaria), iar „soluţia
finală” nu a fost aplicată în ţara noastră. România a fost una din puţinele ţări
în care evreii nu au fost obligaţi să poarte „steaua lui David” (cum s-a
întâmplat cu cei din Ardealul cedat Ungariei, prin Diktatul de la Viena).
La presiunea Germaniei, Antonescu a pus în aplicare un ansamblu
de legi rasiale şi antisemite. Primele legi antisemite le aplicase Carol al II-lea
(interzicerea căsătoriilor dintre români şi evrei, deşi regele însuşi trăia cu
o amantă evreică, Elena Lupescu Wolf, cu care se va şi căsători, în 1947,
sancţiunea pentru încălcarea acestei legi constând în închisoare de la 2 la 5
ani; evreii nu puteau dobândi proprietăţi rurale şi nu puteau purta nume
româneşti etc.).
La 23 august 1944, mareşalul Ion Antonescu a fost arestat în timpul
unei audienţe la Regele Mihai, iar România a întors armele împotriva
Germaniei naziste.
După trecerea Nistrului, în presă au apărut anumite accente critice,
exprimate însă destul de voalat, datorită cenzurii militare. Desigur, presa
comunistă ilegală a fost din start împotriva războiului antisovietic.
După bătălia de la Stalingrad, tonul presei se schimbă sensibil, în
sensul că se manifesta tot mai evident opoziţia faţă de regimul antonescian,
publicându-se ştiri despre marile cotituri ale războiului, cum a fost debarcarea
trupelor anglo-americane în Normandia (6 iunie 1944). La 10 august 1944,
România liberă, aflată încă în clandestinitate, a publicat declaraţia de
constituire a Blocului Naţional Democrat, care, împreună cu aramata şi cu
Regele Mihai, vor acţiona pentru arestarea mareşalului Antonescu, hotărât să
continue războiul alături de Germania, în ciuda semnalelor tot mai clare că
dezastrul acesteia este aproape. Dictatura antonesciană se va sfârşi, dar locul
ei va fi luat de o altă dictatură, cea comunistă, care se va dovedi cea mai lungă
din istoria României: peste patru decenii!
160

Ibidem, p. 270.
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Soldaţi români luaţi prizonieri, după bătălia de la Stalingrad (după Historia special,
an II, nr. 2, mart. 2013, p. 46-47).

Concluzii. În aprecierea rolului jucat de Ion Antonescu, merită
reprodusă concluzia unui mare istoric, Dinu C. Giurescu: „A fost Ion
Antonescu «al treilea om al Axei»? Mareşalul a fost, de fapt, omul ţării sale.
A luat conducerea într-un moment când liderii politici români cu autoritate
n-au voit să preia guvernul. A condus echipa necesară raporturilor de forţe
din anii 1941-1944. Are meritul, în condiţiile-limită ale celui de-al Doilea
Război Mondial, de a fi păstrat autonomia statului român, cu întocmirile şi
instituţiile sale fundamentale. Are meritul de a fi salvat de la «soluţia finală»
viaţa a circa 350 000 de evrei români. Poartă răspunderea deportării evreilor
basarabeni şi bucovineni în Transnistria, din care cel puţin 108.710 au pierit
acolo. Poartă răspunderea războiului.” 161
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Ibidem, p. 271.
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Jertfele năndrenilor. În al Doilea Război Mondial, năndrenii au
participat cu mai puţini soldaţi, în comparaţie cu Primul Război Mondial,
datorită politicii diferite de mobilzare, ca şi faptului că populaţia satului
scăzuse, faţă de începutul secolului.
Din evidenţele pe care le deţinem până în prezent, rezultă că din
Nandra au fost mobilizaţi 21 de soldaţi, comprativ cu 50, în 1914, din care
s-au întors acasă doar 9, 12 căzând pe câmpul de luptă sau fiind daţi
dispăruţi. Iată numele acestora:
1. Brudan Aron
2. Brudan Ioachim
3. Brudan Viorel
4. Circa Viorel
5. Coman Gheorghe
6. Cosma Ilie
7. Iacob Vasile
8. Moga Laurean
9. Nistor Gheorghe
10. Popa Gheorghe
11. Răchită Nicolae
12. Trif Viorel
Alături de aceştia, au mai participat la război, dar au avut norocul
să se întoarcă acasă, devenind veterani: Andreşan Ioan, Brudan Aurel,
Brudan Dionisie, Brudan Ilarie, Brudan Ilie, Brudan Iovian, Cozma
Casian, Iacob Alexandru (Lexuţ), Iacob Ioan, Iacob Ioan (Alexie), Iacob
Iuănaş, Luca Nicolae, Mâtcă Gheorghe, Păcurar Ilarie, Popa Vasile,
Răchită Gheorghe, Trif Şofron.
Au supravieţuit unora dintre cei amintiți următoarele văduve:
Brudan Emilia, Brudan Maria, Brudan Milia, Cosma Ilona, Mâtcă Ana,
Popa Silvia.
Unii dintre aceşti soldaţi au ajuns, pe frontul din Răsărit, până la
Cotul Donului, unde au murit (precum soldatul Iacob Vasile), iar alţii au
participat şi la războiul din Vest, după 23 august 1944, când România a
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întors armele împotriva Germaniei hitleriste (soldatul Moga Laurean a
murit undeva în Munţii Tatra). Dintre veteranii din Nandra, Mâtcă
Gheorghe a fost decorat cu „Virtutea Militară şi Serviciul Credincios”, iar
Trif Șofron a primit, în 1945, „Virtutea militară, cl. I cu spade” și „Bărbăție
și credință, cl. III, cu spade”, ambii pentru fapte vitejești în război.
Datorită faptului că satul Nandra nu a făcut parte din nord-vestul
României, cedat Ungariei horthyste în 1940, iar în timpul războiului a
rămas în afara operaţiunilor militare, în Nandra nu au murit soldaţi, cum
s-a întâmplat pe raza unor localităti vecine, aflate mai aproape de linia
frontului (la Aţintiş au căzut 25 de eroi, la Cecălaca – 20, iar la Luduş – 238
de eroi români, 56 sovietici şi 18 martiri evrei şi români, la Târnăveni 491
de eroi români şi 94 sovietici) 162.
În volumul semnat de Vasile T. Suciu, Eroi şi martiri ai reîntregirii
României Mari (1940-1945), Editura Tipomur, Târgu-Mureş, 2006, există
un Tabel nominal cu unii din veteranii care au luptat la OARBA DE
MUREŞ, pentru eliberarea Transilvaniei de sub teroarea horthystă, în
perioada 23 august 1944- 25 octombrie 1944, a[le] căror memorii de război
au fost publicate în revista Vatra din Târgu-Mureş, între anii 1975-1989,
prin concursul prof. Vasile T. Suciu din Târgu Mureş, iar pe lista celor 78 de
veterani, se găsesc şi doi din Nandra: Iacob Ioan şi Păcurar Ilarie.
Căutând în revista Vatra mărturiile lor, nu am găsit cele două texte
interesante.
După întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste, prin zona
comunei Bichiș au trecut, în funcție de mersul frontului, trupe nemțești,
maghiare, apoi românești și sovietice. Conform mărturiilor năndreanului
Octavian Poruț, copil pe atunci, la un moment dat, armata horthystă, care
a venit dinspre Luduș, pe direcția Bichiș-Ozd, a fost salutată, în capul
satului, de un grup de năndreni, cea mai entuziastă fiind „Șuștărița”, care
striga, cu toată puterea: „Előre! Előre!” („Înainte! Înainte!”). Din aceeași
Date preluate din vol. Vasile T. Suciu, Eroi şi martiri ai reîntregirii României Mari
(1940-1945), Editura Tipomur, Târgu-Mureş, 2006, p. 327-329.
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sursă, Octavian Poruț, am aflat că, în Nandra, a existat un punct sanitar
pentru tratarea răniților ruși. În ciuda îngrijirilor, doi dintre acești soldați
au murit, fiind îngropați în cimitirul satului, la intrarea în acel loc, pe
stânga, aproape de drumul care există și azi. După mai mulți ani, soldații
au fost deshumați și duși, probabil, în cimitirul din Luduș, unde se găsesc
și azi pietre funerare ale unor eroi sovietici necunoscuți.

Carte poştală rară, trimisă de prizonierul Vasile Moldovan, din satul Stupini (jud. BistriţaNăsăud), familiei sale, la 30 ianuarie 1947. Asemenea cărţi poştale vor fi fost trimise şi de
prizonierii români din Nandra, aflaţi în lagăre sovietice. (Arhiva prof. Iosif Pop, Luduş,
originar din Stupini)
Iată conţinutul cărţii poştale:
„Data: la 30 ianuarie 1947
Dragi căseni [ai casei, n. ns.], Mamă, dragă soţie şi scumpii mei copii, aflaţi de
mine, al vost mult dorit, cum că mă aflu bine şi sunt sănătos până-n prezent, mulţam
bunului Dumnezeu.
Şi am primit scrisoarea de-acasă, de care m-am bucurat foarte mult. Aştept
răspuns îndărăpt.
Cu drag, Moldovan Vasile”
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Moartea eroului Vasile Iacob, la Cotul Donului.
Mărturii ale fiicei sale
Moto: „Nu-l uitaţi pe cel căzut în război.
Strigaţi-l din când în când pe nume,
Ca şi când ar fi viu printre noi,
…şi atunci el va surâde în lume.”
Nichita Stănescu

Există multe cărţi despre bătălia de la Cotul Donului, punct strategic al bătăliei generale de la Stalingrad, din Al Doilea Război Mondial. „La
Cotul Donului – scrie istoricul Alexandru Moraru, din Chişinău – a fost
de fapt cel mai mare dezastru al Armatei Române din istorie, unde au căzut
mai mult de 200.000 de ostași români (în unele documente și materiale –
150.000). Se scriu însă foarte puţine despre acest subiect. Nu se ştie de ce,
dar presupunem că și dezastrul pe o scară atât de mare a făcut ca opiniile
despre eveniment să fie diferite. Nemții dădeau vina pe români, românii
pe nemți, nemții pe nemți, românii pe români, ungurii pe italieni... ca la
război. Armata Sovietică, după ce a primit ajutoare considerabile de la aliați, încerca de luni bune să respingă forţele Axei și arunca în luptă toate
forţele disponibile. Atât de necesară le era această victorie, încât, datorită
inconsistenţelor de producţie, trimiteau în luptă câte un radio la patru tancuri, celebrul sistem o puşcă la doi oameni şi comisarii N.K.V.D., cu mitraliera în spatele trupelor ofensive. Adică, era ori la bal ori la cimitir,
pentru armata sovietică. Punctele de trecere peste Don erau două poduri,
pe care comandamentul român le-a vrut distruse, însă, din cauza legen210
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darei încăpățânări germane, acest
lucru nu s-a întâmplat. Armata
Română epuizase echipamentul
de luptă antitanc și cerea insistent
aliatului german o reînarmare
corespunzatoare, pentru a se
susține frontul fără pierderi majore, dar nici asta nu s-a realizat. 163”
Un supraviețuitor al acelui
infern, mărturisea 164: „Am văzut
iadul pe pământ. Trăgeam cu
puşca doar să alung moartea;
moartea era rusul. Tovarăşul meu
bun, soldatul Potop Alexandru, şia prăpădit de tot tăria şi s-a
împuşcat singur în cap, ca sa
moară repede.[…] Doamne! Cum
se mai ruga la mine un soldat
basarabean, cu pântecele flenduri,
Imagine cu alţi prizonieri români la
să-l împuşc! Şi n-am putut …”
Cotu Donului.
La Cotul Donului a căzut
şi eroul din Nandra, Iacob Vasile. Acesta s-a născut în septembrie 1919, la
Nandra, avându-i ca părinți pe Iacob Gheorghe și Ileana, fiind unul din cei
doi copii ai familiei. El s-a născut pe locul unde astăzi este casa ridicată de
Iacob Viorel și Floarea mutându-se, ulterior, pe ulița „După Curte”.
Băiatul face 4 clase primare la școala din sat, după care, ca majoritatea
copiilor de acolo, rămâne alături de părinți, muncind în gospodărie și
agricultură. În 1939 se căsătorește cu Țiboc Elena, având un copil, pe Elena.
Alexandru Moraru, Eroii căzuţi la Cotul Donului – Documente de arhivă (1), în
Artemis, 11 nov. 2018. Data accesării: 1 aug. 2021.
164
Cf. Eugen Isachi, pe www.historia.ro./sectiune/general/articol/la-Cotul-Donului-după70-de-ani-cu-emoţie; accesat: 3 august 2021.
163
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(Fiica, devenită prin căsătorie Elena Cozma, se stabilește în Nandra, având
doi copii, Cozma Mirela și Cozma Mirel, nepoții eroului.) Această casă, în
care a crescut, a ajuns la maturitate și și-a întemeiat o familie Iacob Vasile,
se găsește și azi vizavi de locuința Marioarei Brudan, soră după mamă cu
Elena Cozma (n. Iacob), fiica eroului. În aceeași casă, peste ani, aveau să să
nască și surorile Maria și Elena Trif (căsătorite Suciu, respectiv Lupu).
În toamna anului 1941, Vasile Iacob pleacă pe front, iar un an mai
târziu, revenind acasă într-o permisie, își vede, pentru ultima oară familia.
Se întoarce pe frontul de la Cotul Donului, unde, peste câteva luni, toamna,
este ucis.
Am obţinut câteva informaţii privind moartea acestuia de la fiica
sa, Elena Cozma, din Nandra:
„Tata a plecat pe front în 1941, la câteva luni după începerea
războiului. În 1942 a fost acasă, într-o permisie, eu având atunci doi ani.
Îmi amintesc că am făcut o fotografie împreună, care avea să fie ultima a
tatălui meu. Cred că o mai am pe undeva. În anul 1944 a venit acasă o
adresă (probabil de la autorităţile militare), că tata, Iacob Vasile, a fost dat
dispărut (tot dispărut a mai fost dat, din Nandra, şi Nistor Gheorghe,
ceilalţi zece soldaţi căzuţi pe front fiind declaraţi morţi, nu dispăruţi). Ca
urmare a acestei adrese, bunica a primit o pensie de 700 de lei, la fel şi
mama, în calitate de văduvă, a primit, cât a trăit, aceeaşi sumă. De
asemenea, mama şi bunica, în calitate de văduvă, respectiv mamă a eroului
de la Cotul Donului, au primit pe Lab, unde este şi acum un pământ
roditor, două iugăre de pământ, care le-a fost luat ulterior de Iacob Alexă,
sub pretextul că ele aveau pământ suficient în altă parte. Nu-mi amintesc
în ce calitate le-a luat pământul acest Iacob Alexă, în haosul care a fost
imediat după război. La demersul lui Iacob Alexă s-au asociat şi Andreşan
Ioan şi Boldea Partenie.
Trebuie să spun că, în timpul permisiei, tatăl i-a sugerat fiului să nu
se mai întoarcă pe front, ştiind la ce pericole se expune, sau să se
automutileze, ca acelaşi Iacob Alexă, din Nandra, care, venit tot aşa într-o
permisie, s-a împuşcat în mână stângă, rămânând anchilozat şi fiind
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declarat apoi inapt de comisia militară. Dar tata era un om cu simţul
datoriei şi a hotărât că trebuie să se întoarcă pe front. După câteva luni, în
toamna lui 1942, avea să moară la Cotul Donului.
După 1944, probabil după ce familia noastră primise vestea că tata
era dat dispărut, un om din Bogata, Bucur Ioan, i-a transmis mamei că are
nişte fotografii de familie de la tata şi că o invită la Bogata, să i le restituie.
Se poate deduce de aici că au făcut parte din acelaşi regiment sau altă
structură militară. Mama, bunica şi mătuşa Saveta s-au dus la Bogata, să
primească acele fotografii şi să afle informaţii privind moartea tatei. Bucur
Ion le-a dat fotografiile de familie, pe care tata le avea la el (acest camarad
al tatei se afla în apropierea locului în care a fost împuşcat tata şi i-a luat
aceste fotografii şi actele pe care le avea, înainte ca trupul să îi fie aruncat
în baltă) şi a început să le povestească, mai pe ocolite, cum a fost. Celor trei
femei li s-a făcut rău, iar atunci omul n-a mai vrut să le spună nimic, pentru
a nu le agrava situaţia.
Am aflat de la mama că, mai târziu, ea a mai încercat să afle
amănunte de la Bucur Ioan, dar fără rezultat, lucru uşor de înţeles. Între
timp, în ţară se instaurase regimul comunist, iar războiul împotriva
Uniunii Sovietice devenise oarecum un subiect interzis, iar foştii
combatanţi pe Frontul de Est preferau să tacă. Mama a decedat, fără a şti
împrejurările în care i-a murit soţul.
Dar viaţa este plină de surprize. Pe la sfârşitul anului 1989, eu
lucram, ca vânzătoare, la prăvălia din Bogata. Îmi amintesc bine că era o zi
ploioasă, când a intrat în prăvălie un om care venise să îşi ia raţiile de zahăr,
făină şi ulei, de la prăvălia în care lucram. S-a uitat fix la mine, apoi m-a
întrebat:
– Auzi, tu copilă, tu de unde eşti?
– De la Luduş, i-am răspuns.
– Bine, bine, dar de unde eşti de loc?
– Din Nandra!
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– Tu copilă, tu eşti fata lui Sia, că atât de mult semeni cu el! (Sia era
numele de alint al tatei, folosit în familie, dar văd că a fost preluat şi de
camarazii lui, pentru că tata era un om jovial şi prietenos.)
Apoi mi-a povestit ceea ce nu le-a putut spune bunicii, mamei şi
mătuşii mele, imediat după război.
Tata, care era ordonanţa unui ofiţer, s-a deplasat într-o noapte cu
maşina, pentru a vedea, la faţa locului, starea frontului. Era în toamna
anului 1942, încă nu venise iarna năprasnică rusească. Cei doi au ajuns cu
maşina lângă o baltă mare, un fel de mlaştină, care fusese înconjurată de
ruşi. În momentul în care ofiţerul a coborât din maşină, a fost împuşcat
imediat de inamic. Tata a coborât şi el din maşină, a dus instinctiv mâna la
şold, pentru a-şi lua pistolul, dar în aceeaşi clipă a fost împuşcat şi el de
soldaţii sovietici, situaţi în partea opusă a bălţii. Trupurile tatei şi al
ofiţerului au stat în apă trei zile, împreună cu trupurile altor 20 de ostaşi
români. După trei zile, trupele sovietice i-au scos pe cei 22 de soldaţi
români din baltă şi i-au îngropat, într-o groapă comună, într-un sat din
apropierea Stalingradului. Cel puţin au fost înhumaţi şi nu arşi, cum făceau
uneori trupele sovietice, cu cadavrele ostaşilor inamici.
Fiica mea a căutat pe internet această localitate, dar nu a găsit-o.
Probabil că, între timp, şi-o fi schimbat numele.
Fiindcă tata a murit pe Frontul de Est, nu am putut face, în timpul
regimului comunist, niciun demers pentru a afla noi informaţii privind
moartea sa. Înainte de 1989, nici Asociaţia Veteranilor de Război nu a
putut fi constituită, pentru că ar fi trebuit să intre în aceasta asociaţie şi cei
care au luptat pe Frontul de Est.
Abia după 1989, actualul primar al comunei Bichiş, domnul Mihaly
Ferenczy Attila, pe baza documentelor pe care i le-am prezentat, m-a pus
în posesia unui lot de pământ (două iugăre, care ne-au fost luate de Iacob
Alexă), la care aveam dreptul, ca urmaşi ai unui ostaş căzut la datorie. Dar
cele două iugăre nu le-am mai primit pe Lab, unde ne fuseseră repartizate
iniţial, ci în altă parte, fiindcă pe Lab nu mai exista pământ disponibil.”
*
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Au trecut aproape 80 de ani de la luptele purtate la Cotul Donului.
Între timp, s-a constituit Asociaţia Memoriei „Cotul Donului 1942”.
Ambasada României din Federaţia Rusă, prin demersurile perseverente ale
fostului ambasador al României în Federaţia Rusă, Vasile Soare, au
reînhumat, într-un cimitir special, oasele soldaţilor români morţi la Cotul
Donului.
Pentru toți acești eroi și, în special, pentru cei din Nandra,
reamintim versurile lui Nichita Stănescu din poezia Nu-l uitați, inclusă în
volumul Un pământ numit România (1969):
„Nu-l uitaţi pe cel căzut în război,
lăsaţi-i din când în când un loc liber la masă,
ca şi cum ar fi viu între noi,
ca şi cum s-ar fi întors acasă.
De fapt el s-a întors dintre noi întâiul,
numai că s-a întors puţin mai ostenit
şi pe un pat nevăzut şi-a aşezat căpătâiul
lângă veniţii acasă din mit.
El şi-a făcut lucrul lui acum
poate că îi e sete, o sete arzând
ora până la noi ca un fum.
Deci lăsaţi pentru el să cadă vin pe pământ.
Nu-l uitaţi pe cel căzut în război,
strigaţi-l din când în când pe nume,
ca şi cum ar fi viu printre noi
…şi atunci el va surâde în lume”
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Veteranul Gheorghe Mâtcă, decorat de cinci ori,
pentru faptele sale eroice de pe frontul celui
de-Al Doilea Război Mondial
Între cei 24 de năndreni, care au luptat în cel de-al Doilea Război
Mondial, soldatul Gheorghe Mâtcă a fost singurul care a primit cinci
decoraţii, fiind avansat, în 1990, de la gradul de caporal (grad pe care îl
primise pe front) la cel de sergent.

Născut în satul Nandra, la 9 octombrie 1922, ca fiu al lui Gheorghe
Mâtcă şi al Mariei, a urmat patru clase primare în satul natal. La 26 aprilie
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1944, este mobilizat pe front, ca artilerist (aruncător de bombe, calibru 82,
120, 160), fiind încadrat la Grupul 57 Cercetare, cu gradul de caporal. La 2
martie 1945, în Munţii Tatra Mică, din Ceholovacia, este rănit, iar la 16
martie 1945 este internat în spital, unde va rămâne până la terminarea
războiului.
Pentru faptele sale de vitejie, la 5 martie 1945, este decorat cu
medalia „Bărbăţie şi credinţă”, cu Spade, clasa a III-a, citat în Ordinul de
Zi, nr. 20, din 1945, iar o lună ma târziu, respectiv la 23 aprilie 1945,
primeşte medalia „Virtutea Militară” de Război, fiind citat pe Ordinul de
Zi, nr. 5 din 1945.
Conform precizărilor din Livretul Militar, în 1945 i se acordă și
Medalia „Victoria URSS”, numele complet al medaliei fiind „Pentru
victoria asupra Germaniei în Marele Război pentru Apărarea Patriei, din
1941-1945”, având pe avers profilul lui Stalin, în costum de mareşal.
În 1954, este decorat cu medalia „Eliberarea de sub jugul fascist”.
În sfârşit, conform Legii nr. 68 din 15 iulie 1994, Preşedintele
României, Ion Iliescu, îi acordă Medalia „Crucea Comemorativă a celui
de-al Doilea Război Mondial, 1941-1945”, „pentru serviciile militare aduse
statului român în timpul celui de-al Doilea Război Mondial”, indiferent pe
ce front şi în ce perioadă.
Am fost extrem de indignat aflând că, în timpul regimului
comunist, nu s-a putut constitui Asociaţia Veteranilor de Război, din cauza
faptului că ar fi trebuit recompensaţi şi cei care au luptat pe frontul de Est,
ceea ce ar fi generat un conflict cu URSS.
În schimb, ştiu bine ce recompense primeau ilegaliştii, pentru că au
avut „curajul” să citească Scânteia ilegală şi să o dea mai departe! Se ştie că,
la 5 aprilie 1924, Guvernul prezidat de Ion I.C. Brătianu a scos Partidul
Comunist din România (PCdR) în afara legii, pentru că acesta milita
pentru autonomia provinciilor românești „până la despărțirea totală de
statul român”, considerat drept „stat imperialist”. Dar reprezentanţii
comunişti au activat în continuare, devenind ilegalişti, bucurându-se
ulterior de numeroase privilegii: cazare gratuită la hotelurile partidului,
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reduceri la biletele de călătorie, tratamente medicale gratuite etc. Iar
statutul de ilegalist se obţinea foarte uşor, pe baza a două recomandări
tovărăşeşti. Aşa s-a născut celebra vorbă: „Puţini am fost, mulţi am rămas!”
O situaţie asemănătoare cu ilegaliştii o au falşii revoluționari din
decembrie 1989. Iată un fragment scris, mai în glumă, mai în serios, de
cunoscutul interpret de muzică populară, Ovidiu Purdea-Someş, într-o
carte pe care am avut onoarea să i-o prefaţez, intitulată Pedepsiţi-mă pe
mine! (Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2014): „Citesc cu uimire textul
revendicărilor formulate de cel de-al III-lea Congres extraordinar al
Revoluţionarilor, desfăşurat la Constanţa, în 27-28 septembrie a.c.: 40 ha
de pământ, 10 ha de pădure, scutire de impozit pe orice fel de venit, scutire
de taxe vamale, credite nerambursabile pentru construcţii de locuinţe,
credite bancare cu dobânda salariaţilor băncii, medicamente şi spitalizare
gratuită, două locuri de veci, spaţii comerciale de minimum 10 mp,
gratuitate pentru curent electric, telefon, abonament radio-TV, TV-cablu,
consum de gaz, agent termic, 100 l benzină gratuit lunar, cazare hotel 1
lună/an gratuit, transport CFR, Tarom şi naval gratuit, o pensie de
minimum 500 dolari pe lună pentru toată viaţa, 10 posturi de deputaţi şi 5
de senatori... Lista e mai lungă, şi cu menţiunea că de aceste drepturi să
beneficieze şi urmaşii urmaşilor...”
Şi, în opoziţie cu aceste pretenţii, se dă exemplul colonelului (r)
Liviu Suciu, „veteran de război, cavaler al Ordinului «Mihai Viteazul»,
care, după mulţi ani pe front, cu moartea alături la fiecare pas, aştepta să i
se dea pământul înapoi, câteva hectare. Şi, n-a mai apucat să le
primească...”
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Cum a contribuit năndreanul Șofron Trif, în iunie 1930, ca
mecanic de avion, la aducerea în ţară, respectiv la Bucureşti,
a Prinţului Carol, viitorul Rege Carol al II-lea
În loc să utlizeze cursa directă Paris-Bucureşti, inaugurată cu câteva zile
înainte, pentru a-şi asigura secretul sosirii în tară, Prinţul Carol a închiriat,
pentru 6 iunie 1930, din Germania, un avion cu 44.000 de franci francezi! •
După ce a ajuns pe teritoriul României, avionul princiar a fost nevoit să
aterizeze într-un lan de grâu, la Vadul Crişului, fiindcă i se terminase uleiul
de motor. • Reperat de un avion plecat din Cluj, avionul princiar este nevoit
să aterizeze din nou, lângă Huedin, probabil într-un lan de porumb, fiindcă
i se terminase benzina! • Descoperit şi aici de acelaşi avion din Cluj, Prinţul
Carol ajunge, în sfârşit, la aeroportul din Someșeni, unde se îmbracă în
uniforma de general de aviaţie, cu decoraţiile aferente. • După multe
peripeţii la trecerea Carpaţilor, Prinţul Carol aterizează pe Aeroportul
Băneasa din Bucureşti, la ora 22,10. • La 8 iunie 1930, Parlamentul României
îl va declara Regele Carol al II-lea al României.
Pentru a înţelege aventura revenirii în
ţară a Principelui Carol, acum 91 de ani (iunie
1930), este nevoie de o mică introducere istorică.
Monarhul Carol al II-lea (1893-1953),
cel mai controversat rege al României, a cărui
domnie a fost marcată de distrugerea
României Mari (iar pentru idealul unirii
tuturor provinciilor româneşti într-un singur
stat au murit milioane de români), era primul
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născut al Regelui Ferdinand Întregitorul şi al soţiei sale, Regina Maria,
devenind astfel Principele Moştenitor Carol al României.
Aventurier şi om politic iresponsabil, care punea interesele sale mai
presus de interesele Ţării (la cedarea Basarabiei, în 1940, de pildă,
problema care îl preocupa era dacă statul român poate despăgubi Casa
Regală pentru proprietăţile pe care le avea în Basarabia pierdută!), Carol a
renunţat de mai multe ori la statutul de moştenitor al tronului, pentru a se
putea căsători cu diverse alese ale inimii sale, ultima fiind Elena Lupescu.
În 1925, a renunţat din nou la tron şi s-a stabilit în Franţa, astfel că,
în 1927, la moartea tatălui său, Regele Ferdinand, tronul a revenit, pe linia
succesiunii, lui Mihai, fiul său şi al principesei Elena. Pentru că Mihai era
minor (avea doar 9 ani), s-a constituit un Consiliu al Regenţei, compus din
trei membri: Prinţul Nicolae (1903-1978), al doilea fiu al Regelui
Ferdinand, care era prim-regent, Patriarhul Miron Cristea şi Gheorghe
Buzdugan, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
În timpul proastei funcţionări a Consiliului Regenţei şi pe fondul
divergenţelor dintre partidele politice (PNŢ şi PNL), s-a conturat tot mai
mult curentul revenirii în ţară a Prinţului Carol (curent susţinut în secret
de însuşi Prinţul Nicolae, care se simţea copleşit de însemnătatea funcţiei
pe care o avea), adepţii acestui curent văzând în Carol omul providenţial,
capabil să salveze România de la dezastru.
În legătură cu detaliile venirii în ţară a viitorului rege, există trei
versiuni principale: una apărută în presa vremii, a doua în Enciclopedia
României, iar a treia în memorialistica ulterioară, fiecare variantă având
erori, omisiuni sau cosmetizări, în funcţie de interesele sau lipsa de rigoare
a autorilor, cum vom arăta mai jos.
Iată acum versiunile din presă, mult mai aproape de realitate şi care
arată modul în care năndreanul Trif Şofron s-a aflat într-unul din
avioanele care l-au adus pe Carol al II-lea în ţară, respectiv la Bucureşti.
Vom reproduce, în ordine cronologică, articolele din cinci publicaţii:
Dimineaţa (8 iunie 1930), Cuvântul (8 iunie 1930). Universul (9 iunie
1930), Dimineaţa (9 iunie 1930, Curentul (9 iunie 1930).
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Pentru toate detaliile venirii în ţară a Principelui Carol (inclusiv cu
schimbul de telegrame cifrate cu autorităţile militare din Cluj şi Bucureşti),
se poate consulta, așa cum am spus, ziarul Dimineaţa, anul XXVI, nr. 8429,
12 iun. 1930, p. 3.
Relatarea din ziarul „Dimineaţa” 165
Cum a aterizat avionul la Băneasa
În legătură cu sosirea Principelui Carol, ni se relatează din sursă
autorizată următoarele amănunte:
Încă din cursul zilei de 6 iunie, de la orele 7 seara, comandantul
Aviaţiei Civile era solicitat la telefon de diferite persoane din oraş şi
autorităţi, întrebând dacă Principele Carol a sosit. Răspunsul a fost tot
timpul negativ, deoarece Comandamentul Aeroportului Aviaţiei Civile nu
avea nicio cunoştinţă despre o eventuală sosire a Principelui.
Între orele 8-9 seara, la Aeroportul Băneasa a fost un întreg
pelerinaj de ziarişti şi public, care se interesau de această sosire.
La orele 8 jum. a sosit d. prefect al Poliţiei Capitalei, generalul
Eraclie Nicoleanu, care a luat informaţiuni despre sosirile ce urmau să aibă
loc pe acest aeroport. D-sa a revenit la ora 9, stând pe aerodrom până la
ora 9 jum., când a sosit avionul în cursă regulată de la Paris. La ora 9,40, d-sa
a părăsit câmpul de aviaţie.
După terminarea formalităţilor de poliţie şi vamă, privitoare la
acest avion, şi în momentul când tot personalul urma să părăsească
aeroportul, un zgomot de motor se auzi în aer şi imediat luminile
regulamentare de bord s-au văzut deasupra aeroportului.
Avionul a început să ceară, prin semnalizare, să i se lumineze
terenul, pentru a putea ateriza.

165

Dimineaţa, anul XXVI, ediţie specială, 8 iunie 1930, p. 2.
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D. maior av. de rezervă, Cantacuzino Paşcanu, subdirector în
Direcţia Av. Civile şi comandantul aeroportului, a luat imediat dispoziţiuni
ca proiectorul să fie reaprins şi să se tragă fuzeele regulamentare, indicând
avionului locul unde poate ateriza. În adevăr, peste câteva minute, un avion
militar Potez, având la bord două persoane, a aterizat. Era ora 10 seara.
Imediat ce a atins pământul, d. maior Cantacuzino Paşcanu, însoţit
de căp. Av. în rez. Popa Ioan, subdirector în av. civilă, şef al Serviciului de
Navigaţie Aeriană, şi căpitan aviator în rezervă Vlădicescu Alexandru,
prim-inspector de trafic din aceeaşi aviaţie, s-au apropiat de avion,
constatând că la bord se găsea Principele Carol, iar la postul de pilotaj căp.
av. Opriş Nic[olae].
Imediat, d. maior Cantacuzino Paşcanu a dat ordin avionului să
tragă în faţa hangarului av. civile, luând în acelaşi timp măsuri ca publicul
şi ziariştii ce se găseau în dreptul Soc[ietăţii] să se îndepărteze.
Avionul, ajungând în dreptul hangarului, Principele a descins, iar
persoanele de mai sus i-au urat bun sosit, urmate de locot. în rez. Lazaroniu
Gh[eorghe] şi pilot av. rez. Mănescu Ilie.
Avionul, fiind garat în hangar, Principele, însoţit de d. maior
Cantacuzino Paşcanu, căp. în rezervă Popa Al. Vlădicescu şi căp. Opriş, s-au
urcat în automobilul d-lui maior Cantacuzino Paşcanu, cerând să fie
condus la cazarma Reg[imentului] 9 Vânători.
Automobilul s-a îndreptat imediat spre cazarma susnumitului
regiment, unde ofiţerii şi trupa aşteptau sosirea Principelui.
După ce Prinţul, în mijlocul unui entuziasm de nedescris şi
nesfârşite urale a trecut trupele în revistă, s-a pus în capul lor şi, în sunetele
muzicelor, a plecat spre Palatul Cotroceni, unde, în uralele ostaşilor, a fost
întâmpinat de Principele Nicolae, cu care s-a îmbrăţișat îndelung.”
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Relatarea din ziarul „Cuvântul” 166
Cum a sosit A.S.R. Principele Carol
După ştirile – încă neoficiale –, A.S.R. Principele Carol a sosit ieri
la Cluj, cu un avion în care se aflau şi d-nii Dumitrescu şi Gatoski.
A.S.R. Principele Carol a debarcat pe aerodrom, fiind întâmpinat
de ofiţerii Grupului de Aviaţie local şi alţi trei ofiţeri superiori din
garnizoană. Avionul de cursă şi-a continuat drumul spre Bucureşti.
De la Cluj, cu un avion de bombardament, pilotat de către
căpitanul Opriş, unul dintre cei mai buni aviatori ai noştri, A.S.R.
Principele Carol a plecat spre Capitală.
Zborul a decurs în excelente condiţiuni şi A.S.R. era echipat în
combinezonul aviaţiei noastre, pe care tot El l-a introdus, ca uniformă de
zbor a aviaţiei române.
Aseară, după orele 10, avionul a aterizat la Aerodromul de la
Băneasa.
Principele Carol a trecut trupele în revistă.
Emoţionanta întâlnire dintre Principele Carol şi Principele Nicolae
Pe platoul de la Cotroceni, două regimente aşteptau în careu pe
Alteţa Sa Principele Carol.
La ora 10 jum., Principele Carol a trecut trupele în revistă,
împreună cu ofieţerii comandanţi.
Apoi s-a îndreptat, în uralele trupei, spre Palat, unde l-a întâmpinat
A.S.R. Principele Nicolae.
Principele Carol s-a îmbrăţişat cu Principele Nicolae, într-o
emoţionantă clipă de tăcere.
La ora 12 jum., liniştea a cuprins Palatul Cotroceni.”

Cum a sosit A.S.R. Principele Carol, în Cuvântul, anul VI, nr. 1841, 8 iun. 1930, ediţie
specială.
166
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Relatarea din ziarul „Dimineaţa” 167
Eugéne Nicolas
Sosirea neaşteptată a Prinţului Carol a stârnit un un spontan
entuziasm în rândurile populaţiei.
Prinţul a sosit în Capitală vineri seara, la ora 10,10, cu un aeroplan
168
Potez , pilotat de d. căpitan Opriş.
Sosirea Prinţului era cunoscută autorităţilor militare, care au făcut
toate pregătirile ca Prinţul să aterizeze în Capitală fără niciun incident.
Paşaportul Prinţului
Prinţul Carol a intrat în ţară sub un nume străin: Eugen Nicolas.
Aceasta, fiindcă d. căpitan Pop, din Misiunea Aeronautică Română la
Paris, a întâmpinat dificultăţi la Legaţiunea Română, pentru scoaterea unui
paşaport pe numele Prinţului Carol.
Pentru a obţine totuşi un paşaport, d. căpitan Popa (sic!) a recurs la
o stratagemă: a scos un paşaport pentru d. Eugen Nicolas, şoferul ataşatului
militar român din Paris. Apoi a înlocuit pe paşaport fotografia şoferului cu
aceea a Principelui Carol.
Vizele la consulatele şi legaţiunile străine au fost obţinute tot pe
numele şoferului.
Până la München, Principele Carol a călătorit cu trenul. În capitala
Bavariei îl aştepta un avion «Farman», închiriat pentru suma de 44.000
franzi francezi, de la Casa «Sier Service».
Pe avionul «Farman» şi sub numele de Nicolas Eugéne, Principele
Carol a zburat din München spre Bucureşti, urmând ruta: Viena,
Cehoslovacia, Budapesta, Oradea, Cluj, Bucureşti.
Dimineaţa, anul XXVI, nr. 8427, 9 iun. 1930, p. 5.
Este o eroare de informare. În realitate, Prinţul Carol a folosit un avion Farman, după
cum se poate vedea şi din fotografia făcută de Iosif Berman.

167
168
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Zborul spre ţară
Zborul a decurs normal, fără vreun accident important. Au fost
însă şi clipe de emoţie, avionul având de luptat în unele părţi cu vânturi
puternice. Pilotul însă a fost tot timpul stăpân pe volan.
Avionul, aducând pe Prinţul Carol, a intrat în ţară pe la Oradea.
Imediat ce a ajuns deasupra teritoriului românesc, pilotul a aterizat,
deoarece terminase uleiul.
O oră după ce avionul aterizase, şi-a făcut apariţia un aeroplan
pilotat de căpitanul Cristescu, care a aterizat cu mare greutate lângă
avionul Prinţului, din cauza terenului impropriu.
Avionul cu care venea Prinţul a fost alimentat cu ulei şi şi-a luat
zborul spre Cluj.
Căpitanul Cristescu venise cu un avion de luptă în întâmpinarea
Prinţului, deoarece – după cum am spus mai sus – autorităţile militare erau
informate despre sosirea Prinţului.
Prinţul era aşteptat
La Aerodromul Someşului, al Grupului II de Aviaţie, s-au făcut din
timp pregătiri pentru primirea acestuia. Colonelul Dehinten şi lt.colonelul Precup au luat măsurile de rigoare. Au consemnat trupa şi au
pregătit avioanele Grupului de zbor, sub motivul unei inspecţii.
Sosirea Prinţului era anunţată de o telegramă cifrată din München,
adresată lt.-colonelului Precup. Telegrama era redactată astfel: «Sosesc cu
întreaga familie. CICA».
De la Oradea, avionul care transporta pe Prinţul Carol şi avionul
de luptă pilotat de căpitanul Cristescu s-au îndreptat spre Cluj.

225

Doina Rad, Ilie Rad

O aterizare forţată
Dar abia se aflau aeroplanele de un sfert de oră în zbor, când
avionul ce trasporta pe Prinţ trebui să aterizeze din nou, din cauză că se
terminase benzina.
De data aceasta, aeroplanul «Farman» a aterizat lângă Vadul
Crişului 169.
Căpitanul Cristescu, crezând că e devansat de aeroplanul
«Farman», şi-a continuat zborul şi a sosit la Cluj. Aci, când a aterizat pe
aerodrom, a constatat că Prinţul nu sosise.
Imediat a pornit din nou spre Oradea, în căutarea «Farmanului».
Căpitanul Cristescu a găsit aeroplanul Prinţului, a aterizat lângă el
şi l-a luat pe Prinţul Carol în aparatul său, «Potez».
Avionul «Potez», aducând pe Prinţul Carol, a aterizat la Cluj, pe
aerodromul Grupului II de Aviaţie, la ora 7,15. Prinţul a fost întâmpinat
de coloneii Dahinten şi Precup.
Prinţul, care era îmbrăcat în haine civile, şi-a schimbat aci
îmbrăcămintea, punându-şi uniforma de general de aviaţie, cu decoraţiile
pe piept. Apoi s-a urcat într-un avion «Potez» 170, dinainte pregătit, pilotat
de căpitanul Opriş.
La ora 7,25, avionul Prinţului, însoţit de o patrulă de două avioane
«Potez», şi-au luat zborul spre Bucureşti.
Sosirea în Capitală
În Capitală, avionul aducând pe Prinţul Carol a ajuns la ora 10 şi a
descins la 10,10, pe aerodromul «Cidna» de la Băneasa.

Eroare de informaţie. Prima aterizare forţată a avut loc lângă Vadul Crişului, iar cea
de-a doua – lângă Huedin.
170
Altă eroare de informaţie. Căpitanul Opriş a plecat la Bucureşti cu un avion «Farman»,
cum se vede şi din fotografia făcută pe Aeroportul Băneasa de către Iosif Berman.
169
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De la aerodrom, însoţit de maiorul Cantacuzino Paşcanu, Prinţul s-a
dus cu un automobil la cazărmile Regimentelor 9 şi 2 Vânători, unde a făcut
câte o scurtă vizită. A fost întâmpinat de comandanţii respectivi, d-nii
colonel Ionescu Munte şi colonel Gabriel Marinescu. După ce s-a întreţinut
câteva minute cu comandanţii, Prinţul s-a îndreptat spre Palatul Cotroceni,
unde a ajuns la ora 1 noaptea. Aci era aşteptat de Prinţul Nicolae.
Trupele concentrate în curtea Palatului i-au dat onorurile.”
Relatarea din ziarul „Universul” 171
Cum a sosit Principele Carol în Capitală
„Ediţia de ieri dimineaţa a ziarului nostru şi-a limitat relaţiile
asupra sosirii Principelui Carol aproape numai la textul comunicatului dat
la ora 2 noaptea, de Preşedinţia Consiliului de Miniştri.
O altă gazetă de tiraj a apărut în aceleaşi condiţii 172.
Cetitorii s-au arătat, pe drept cuvânt, nedumeriţi de această
zgârcenie de ştiri, vădită în coloanele ziarelor celor mai răspândite.
Suntem datori să ne explicăm.
Nu din vina noastră a rămas marele public cetitor lipsit de
materialul informativ, pe care noi avusesem, ca întotdeauna, grija să-l
culegem din surse directe, pentru a ne servi cât mai conştiincios cetitorii,
într-o împrejurare aşa de extraordinară.
Putem comunica chiar că, în momentul aterizării avionului militar,
care aducea pe Principele Carol în Capitală, singurii ziarişti, cari au
întâmpinat pe noul sosit pe terenul Aeroportului Băneasa, au fost
redactorii noştri, Const. Şoldan, Const. Orăşianu şi V. Simcea.
Am fost cei dintâi, deci, cari am avut ştirea – verificată pe teren,
prin trimişii noştri speciali –, ceea ce, din punct de vedere gazetăresc, ne
Cum a sosit Principele Carol în Capitală, în Universul, anul XLVIII, nr. 128, 9 iunie
1930, p. 1.
172
Se referă, probabil, la ziarul Adevărul.
171
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oferea avantajul incalculabil al întâietăţii în ce privşte apariţia în public,
prin ediţii speciale. Acest element era cu deosebire important în speţă, dacă
amintim că ştirea apărea, pentru majoritatea cetăţenilor, neverosimilă, mai
ales că toată lumea oficială, în frunte cu preşdintele şi membrii Consiliului
de Miniştri, a tăinuit şi tăgăduit adevărul până după miezul nopţii.
Vina abţinerii noastre de la orice informaţie cade în întregime
asupra Preşidenţiei Consiliului [de Miniştri], care, prin ucazuri repetate în
tot cursul nopţii, ne-a pus în vedere că ne este categoric interzis să scriem
un cuvânt măcar despre evenimentul la care noi înşine asistasem.
La ora 2, când unul din redactorii noştri lua de la Preşidenţie
comunicatul Guvernului, prin care era anunţată sosirea Principelui Carol,
ni s-a repetat ordinul Preşidenţiei – de a nu publica un rând peste litera
comunicatului.
Înţelegem fâstâceala, în care se găsea Guvernul, şi care s-a
manifestat în toate hotărârile şi actele lui din cursul nopţii de 6 iunie şi în
tot cursul zilei de 7 iunie. Nu înţelegem, însă, încăpăţânarea lui de a
împiedeca cel puţin ziarele - aceste organe vii de repede informaţie a
opiniei publice – de a-şi face datoria, întreţinând la timp pe cetitori cu ştiri
exacte şi complete.
Ar fi fost singurul mijloc de a fi smuls opinia publică din reţeaua
de zvonuri false, de nedumeriri şi fâstâceli, în care o împinseseră haosul şi
dezorientarea din capul Guvernului.
Sosirea la Cluj
Cluj, 7 iunie
Vineri, colonelul Precup din localitate a fost anunţat telegrafic că
Principele Carol va sosi după masă cu avionul. Sosirea era aşteptată pe la
orele 2 sau 3. Două avioane din Grupul de Aviaţie Someş-Sat au plecat întru
întâmpinarea avionului Principelui. În acelaşi timp, s-au făcut pregătiri la
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Grup, pentru primirea Principelui, de faţă fiind colonelul Precup, colonelul
Dehinten, dr. Virgil Cenariu, subdirectorul Spitalului Turda etc.
Cele două avioane plecate întru întâmpinarea avionului, care
aducea pe Principele Carol, au căutat câtva timp zadarnic avionul
Principelui. Unul din ele a fost forţat să aterizeze nu departe de Cluj.
Numai avionul căpitanului Cristescu şi-a continuat drumul, ajungând la
graniţa de vest, fără însă să dea de urma avionului princiar.
Aproape de Oradea, la Vadul Crişului, a descoperit un avion care
aterizase şi lângă el un grup de ţărani, cari înconjuraseră avionul. Era
avionul princiar.
Nevrând să-şi trădeze prezenţa, Prinţul a rămas în interiorul
avionului. Avionul său nemaiavând ulei, a luat de la avionul lui Cristescu.
Apoi «Farmanul» Principelui a pornit, urmat de «Fockerul» lui Cristescu.
După zece minute de drum, avionul Principelui, învăluit de nori
groşi, s-a pierdut de avionul lui Cristescu, care a aterizat singur la Grupul
de Aviaţie din Someş-Sat. După o aşteptare zadarnică a avionului
Principelui, colonelul Dahinten ordonă lui Cristescu să plece din nou în
căutarea avionului dispărut.
După multe cercetări, Cristescu a zărit, în apropiere de Huedin,
«Farmanul» care aterizase, din lipsă de benzină.
De aici, Principele Carol şi-a continuat drumul cu «Fokkerul» 173
căpitanului Cristescu. La ora 7,10, avionul a sosit la Someş-Sat, unde prinţul
a scoborât (sic!), spre cea mai mare surprindere a ofiţerilor de aviaţie, cari
nu aveau nicio cunoştinţă [în legătură cu venirea lui Carol, n. I.R.].
Principele Carol a fost salutat de d. colonel Dahinten, în numele
armatei, şi de dr. Cenariu, în numele populaţiei Ardealului.
Principele purta uniforma de general de aviaţie.
La gustarea ce s-a oferit, Principele a luat două pahare de şampanie
şi, la ora 7,25 [= 19,25, n. I.R.], a plecat cu un «Focker», pilotat tot de
căpitanul Cristescu, spre Capitală.
173

Aparatul cu care a călătorit Principele Carol la Bucureşti era de tip «Farman».
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La Băneasa
La 10 seara, avionul a sosit deasupra aeroportului Băneasa.
Aeroportul era luminat pentru sosirea avionului de curse regulate între
Paris-Bucureşti.
După sosirea d-lor Gatoski şi Dumitrescu, se ştia că va sosi avionul
cu un singur pasager. S-a crezut un moment că în avionul de curse regulate
e Prinţul. Dar nu era.
Şi nu mult după avionul de pasageri se apropie şi avionul de la Cluj.
Aerodromul era luminat. Un aparat special arunca rachete,
indicând avionului locul unde să aterizeze.
Avionul de la Cluj făcu turul obişnuit şi se lăsă uşor la pământ.
Pilotul întoarse avionul spre hangar.
Personalul aeroportului ieşi în întâmpinare.
Prinţul Carol descinse îmbrăcat în haina de aviaţie, a aviatorilor
români.
Redactori ai noştri s-au apropiat de avion, au văzut pe Principe.
Imediat s-a adunat mulţime în jur, dar s-a şi luat dispoziţia de conformarea
ordinului:
– La o parte!
La Palatul Cotroceni
După un schimb de saluturi, Prinţul a plecat într-un automobil,
spre Cotroceni.
În faţa Palatului Cotroceni, sunt două Regimente de Vânători, 2 şi
9 – cel dintâi comandat de col. Gabriel Marinescu, cel de-al doilea – de lt.col. Sebastian Munte.
Ambele regimente, la ora târzie, erau rânduite în careu, aşteptând
cu drapelele.
Prinţul a trecut trupele în revistă, adresându-se:
– Bine v-am găsit, băieţi!
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Trupele au ovaţionat.
Apoi Prinţul s-a dus la Palatul Cotroceni, unde s-a întâlnit cu
A.S.R. Principele Regent Nicolae.
Prinţul Carol a fost escortat de gărzi, din cele două regimente de
vânători, cari au şi rămas de gardă lângă garda obişnuită.
După câteva minute, d. Iuliu Maniu, însoţit de d. g-ral Nicoleanu,
s-au dus la Palatul Cotroceni.
Plecând de la Cotroceni, d. Maniu s-a înapoiat la Preşedinţia
Consiliului, unde erau miniştri şi parlamentari.
Consfătuirea a ţinut până noaptea târziu.
Decorarea căpitanului Opriş 174
A.S.R. Principele Nicolae a decorat propio mottu cu „Steaua
României” pe căpitanul Opriş, care a pilotat avionul ce a adus pe A.S.R.
Principele Carol.
Sărbătorirea pilotului
„Ce spune d. căpitan Opriş
Ofieţerii aviatori au luat hotărârea să sărbătorească pe camaradul
lor, căpitanul Opriş, care a pilotat avionul ce a adus în Capitală pe A.S.R.
Principele Carol.
De asemeni, s-a hotărât ca avionul să fie scos din uz şi ţinut în
hangarele flotei aviaţiei.
Căpitanul Opriş, întrebat de un colaborator al ziarului nostru
asupra condiţiilor în care a decurs zborul, a spus:
– Am avut un zbor excelent, din toate punctele de vedere. A.S.R.,
care este un excelent observator, a fost emoţionat când a zărit Carpaţii…
174

Cuvântul, anul VI, nr. 1842, p. 3.
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Era un zbor riscant în timpul nopţei trecerea prin munţi, totuşi, am
făcut un viraj în jurul Caraimanului.
Sunt fericit că mi-a revenit mie înalta cinste de a pilota avionul
A.S.R. Principelui Carol şi că mi-am îndeplinit datoria.”
Relatarea din Enciclopedia României (1940)
Revenirea în ţară a Principelul Carol este descrisă şi în Enciclopedia
României, lucrare apărută sub însuşi patronajul regelui Carol al II-lea, fiind
coordonată de profesorul Dimitrie Gusti şi beneficiind de contribuțiile
unor savanţi sau mari scriitori, precum Nicolae Iorga, Constantin
Rădulescu-Motru, Virgil Madgearu, Constantin C. Giurescu, Mircea
Vulcănescu, Dan Botta, Constantin Moisil, Cezar Petrescu ş.a. Se înţelege
că aici găsim o variantă cosmetizată, având în vedere patronajul sub care
apărea enciclopedia:
„Pe 27 mai 1930, la castelul Coesmes, aflat la 180 de km de Paris,
Carol a convocat trei ataşaţi din Franţa, cu care a pus la punct planul
revenirii sale în ţară. Carol urma să părăsească Franţa cu un automobil spre
München, unde trebuia să urce la bordul unui avion, care ateriza la
Bucureşti, pe platoul din preajma Palatului Regal de la Cotroceni.
Conform celor stabilite, pe 3 iunie, Carol şi doi apropiaţi au plecat
de la Paris la München, unde au ajuns două zile mai târziu. În dimineaţa
zilei de 6 iunie, aceiaşi trei s-au îmbarcat într-un avion închiriat de unul
dintre consfătuitorii de la castelul Coesmes. După mai multe peripeţii,
generate de o serie de defecţiuni apărute la avion, aceştia au ajuns deasupra
spaţiului aerian al Capitalei abia spre seară. Pilotul nu a riscat o aterizare
în plină noapte pe platoul de la Cotroceni şi s-a îndreptat spre aerodromul
Băneasa, care avea instalaţie pentru iluminatul pistei. La ora 22,05,
comandantul aerodromului, care tocmai se pregătea să plece, a înregistrat
semnalul unui avion care dorea să aterizeze. Când a coborât, Carol avea
faţa acoperită cu o eşarfă neagră. Când a aflat cine este misterioasa
persoană, comandantul l-a însoţit personal pe principe la Cazărmile 2 şi 9
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Vânători, pentru a-l pune în contact cu coloneii Paul Teodorescu şi Gabriel
Marinescu. Aceştia «l-au luat sub protecţia lor» şi s-au îndreptat spre
Palatul Cotroceni. Aici a fost întâmpinat de principele Nicolae, care l-a
îmbrăţişat cu bucurie” 175.
Relatări din memorialistica ulterioară
În faimoasele sale Memorii pentru cei de mâine, Constantin
Argetoianu, care nu a fost de faţă la venirea Prinţului Carol, fiind plecat
din ţară, va scrie ulterior: „Actul Restauraţiei, aşa cum a fost săvârşit, a fost
săvârşit cu mult curaj, dar şi cu mult noroc. A fost un moment când totul
era să fie compromis. Complicii din Bucureşti aşteptaseră la aerodrom
vreo trei ceasuri mai mult decât ora convenită. Pe la ora 9 seara – se făcuse
noapte –, convinşi că Prinţul nu va mai sosi (fie că nu plecase conform
înţelegerii, fie că fusese oprit din drum), ofiţerii veniţi întru întâmpinarea
lui plecaseră acasă destul de îngrijaţi de propria lor soartă. Avionul
Prinţului, condus de la Cluj de aviatorul Opriş, întârziase în fapt enorm,
ba era chiar să se prăpădească în luptă cu o teribilă furtună, pe care a putut,
până în cele din urmă, să o învingă. Pe la ora 9½, nu mai era la aeroport
decât directorul acestuia, Cantacuzino Paşcanu, gata să plece şi el.
Luminile fuseseră stinse toate, căci aşa era regula pe atunci. Deodată, un
zbârnâit de motor pe sus atrase atenţia lui Cantacuzino. Să fie avionul
plecat la Constanţa şi care trebuia să se înapoieze a doua zi dimineaţa? În
orice caz, era un avion care-şi căuta aeroportul. Luminile au fost aprinse
din nou şi un avion necunoscut a coborât liniştit din cer. Din avion au
coborât doi tineri, pilotul şi un călător. Călătorul era îmbrobodit, de nu i
se vedeau decât ochii; pilotul s-a numit – era căpitanul Opriş – şi vâzând
că nu era altcineva de faţă, a rugat pe Cantacuzino să-l ducă pe el şi pe
tovarăşul său în oraş. Abia în automobil Prinţul fu recunoscut de
Cf. http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Carol_al_II-lea_de_Hohenzollern-Sigmarin
gen#Venirea_.C3. AEn_. C5.A3ar.C4.83._Atitudinea_liderilor_politici. (Data accesării:
27 apr. 2021).
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Cantacuzino, un sincer carlist de altminteri, dar care nu făcea parte din
complot. Opriş şi Prinţul erau foarte deprimaţi prin lipsa ofiţerilor pe
aerodrom. Paşcanu le spuse că văzuse câţiva ofiţeri, între care pe Paul
Teodorescu, câtăva vreme înainte, dar că plecaseră toţi. Porumbeii călători
se crezură trădaţi; ba chiar Prinţul vorbea despre predare şi cerea să fie dus
la Cotroceni. Opriş şi Cantacuzino se opuseră, şi-l convinseră să meargă la
Cantacuzino acasă, să se ascundă, până se vor lămuri lucrurile. Acolo, la
Cantacuzino Paşcanu, fu găsit de coloneii Paul Teodorescu şi Gavrilă
Marinescu şi dus cu alai, între regimentele lor, la Cotroceni. Dacă în locul
celor doi colonei l-ar fi găsit generalul Nicoleanu, e foarte probabil că
Restauraţia nu s-ar fi făcut şi că Iuliu Maniu s-ar fi lăudat cu fidelitatea lui
faţă de jurământul depus Majestăţii Sale Regelui Mihai I.” 176
Concluzii. Având în vedere nivelul de atunci al industriei aviatice,
era clar că viitorul Rege trebuia să facă, din motive tehnice (alimentare cu
combustibil, ulei etc.) o escală la Cluj, venind de la München.
Aşa cum pentru cele două avioane trimise de la Cluj să-l ecorteze
pe viitorul rege au fost aleşi cei mai buni piloţi (unul dintre ei fiind
căpitanul Cristescu), se presupune că şi pentru partea tehnică au fost
selectaţi cei mai buni mecanici, încât este posibil ca mecanicul Trif Şofron
să se fi aflat şi într-unul din cele două avioane trimise în căutarea Pinţului.
În însemnările zilnice ale lui Carol lipsesc notaţiile de după 5 aprilie
1930, care sunt reluate abia la 11 martie 1937 („Reîncep după o prea lungă
întrerupere aceste caiete.”, notează autorul), deci nu cunoaştem impresiile
scrise „la cald” în urma acelei călătorii. Mult mai târziu, după 8 ani, Carol
nota în jurnalul său:

Constantin Argetoianu, Memorii pentru cei de mâine. Amintiri din vremea celor de ieri.
Volumul al IX-lea. Partea a VIII-a (1930-1931). Ediţie şi indice de Stelian Neagoe, Editura
Machiavelli, Bucureşti, 1997, p. 29-30.
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Placa din bronz, amplasată pe locul unde Principele Carol (viitorul Rege Carol al II-lea
al României) a descins din avion, pe aerodromul de la Someşeni-Cluj, în ziua de 6 iunie
1930. Placa este pierdută. (Din vol. Dr. Octavian Buzea, Clujul 1919-1939. Însemnări şi
compilaţii bilanţiere-monografice, Tipografia „Ardealul” Cluj,1930, p. 7)
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Luni, 6 iunie [1938]
„[…] La ora 10 şi 10 bem un pahar de şampanie, fiind ora aterizării
mele. Din întâmplare, Ernest 177 fusese pe teren, îi spusese un mecanic de la
aeroport că soseam. Câte amintiri în acea seară! Interesant zbor peste
munţi, în necunoscut, bâjbâielile, în toată ştiinţa, lui Opriş, între Sinaia şi
Timiş, înainte de a putea găsi sensul văii, trecerea peste Cazinoul şi Palatul
de la Sinaia, din nou la izvor, un nou zid de nori, lumina salvatoare a
focului de la Moreni, luminile Bucureştilor, hopul peste firele telefonice de
pe marginea aerodromului, aterizarea. Astăzi trec, într-o clipă, prin minte;
atuncea păreau eternităţi şi-mi era un frig acolo sus, până ce, la înălţimea
Ploieştilor, a început căldura binecunoscută a câmpiei.” 178
„Un episod impresionant
ORADEA-MARE, 7. De-abia astăzi se cunosc amănuntele
mişcătoare ale scurtului popas forţat, făcut de A.S. Principele Carol, la
Vadul Crişului.
Avionul în care se afla Prinţul – după cum se ştie, dintr-o pană de
motor – a aterizat într-un lan de grâu.
Mai mulţi țărani, cari lucrau pe ogoare, au înconjurat avionul, iar
pasagerul s-a întreţinut amical cu el.
Întrebându-i cum o duc cu stăpânirea, ţăranii i-au arătat greutăţile
în care se găseşte ţara, accentuând că ei ţin la Maniu.
Unul dintre ţărani, care văzuse cândva pe A.S. Principele Carol, a
întrebat pe pasager dacă nu cumnva el este Prinţul Carol, «că doar bine
mai samănă cu drăguţul fecior de crai. Să trăiască!»
Ernest Urdăreanu (1897-1962) – apropiat al regelui Carol al II-lea. A plecat în exil cu
acesta şi a murit în Portugalia.
178
Carol al II-lea. Între datorie şi pasiune. Însemnări zilnice, vol. I (1904-1939). Ediţia a IIa revăzută şi completată de Marcel-Dumitru Ciucă şi Narcis Dorin Ion, Curtea Veche,
Bucureşti, 2003, p. 247-248.
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Pasagerul a zâmbit semnificativşi a cerut să i se dea apă de băut.
Un sătean a oferit ulciorul său Prinţului, după care toţi ceilalţi i-au
făcut o manifestaţie entuziastă de dragoste.
A. S. Principele Carol a stat de vorbă o oră [şi] jumătate cu sătenii,
lăsând în ei mândria că au fost cei dintâi cu care s-a întreţinut «Craiul»”179.
Dar cine a fost Trif Şofron?
Trif Şofron s-a născut la 23 februarie
1908, în satul Nandra, din părinţii Trif Ioan şi
Maria (n. Poruţiu). A murit la 15 octombrie 1985,
fiind îngropat în cimitirul satului. A avut trei
copii: Maria, Valentin şi Elena (în prezent, ultimii
doi fiind decedaţi), bucurându-se de patru
nepoţi: Radu, Valentin, Rodica şi Şofron.
Conform livretului său militar, Trif
Şofron, fiind născut în Transilvania, care făcea
atunci parte din Imperiul Austro-Ungar, a urmat
primele patru clase în limba maghiară, pe care o cunoştea foarte bine (scris
şi citit), şi patru ani de ucenicie, ca lăcătuş-mecanic, la Bichiş. A fost înrolat
în Armata Română, între 10 martie 1930 şi 9 martie 1931, la Flotila de Luptă
din Bucureşti-Pipera, Escadrila III Bombardament de noapte, în calitate de
„mecanic avion şi motor”.
După satisfacerea stagiului militar, s-a întors în sat şi s-a căsătorit.
Din banii câştigaţi la nuntă, şi-a încropit un atelier mecanic în curtea casei.
În al Doilea Război Mondial (1941-1945), a fost mobilizat la Baza Aeriană
de la CâmpiaTurzii, de unde obţinea mici permisii, pentru a veni la Nandra,
ca să-şi ajute familia la lucrările importante (semănat, treierat etc.).
La „apartenenţa politică”, în livretul militar, eliberat în 1951, se
face menţiunea „Fără partid”. Faptul că nu aderase la partidul comunist
179

Un episod impresionant, în Curentul, an III, nr. 853, 9 iun. 1930, p. 3.
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spune mult despre caracterul omului, care iubea adevărul şi care a intuit
caracterul dictatorial al regimului comunist, bazat pe minciună şi teroare.
A refuzat mult timp să se înscrie în GAC, în care a intrat numai
după ce a stat închis, fără apă şi mâncare, timp de trei zile, în clădirea
Primăriei din Bichiş. Odată cu înscrierea în GAC i s-a confiscat şi atelierul
mecanic, încropit cu banii câştigaţi la nuntă.
Totuşi, a acceptat să întreţină tractorul şi batoza din sat, confiscate
de GAC, care se foloseau la treieratul grâului.
Când l-am cunoscut şi eu, era un om afabil, prietenos, doldora de
povestiri şi întâmplări, pe care le data în timp şi le localiza cu maximă
rigurozitate.
N-a purtat nimănui ranchiună, pentru că ştia să privească şi să
judece, cu melancolia unui înţelept, lumea din jur şi dramele existenţiale
ale acesteia,
Istoria unei fotografii
Trif Şofron a păstrat ani de zile în casă, pe un perete, ca pe o icoană,
fotografia care a imortalizat participarea sa, în calitate de mecanic de avion,
la aducerea în ţară, respectiv la Bucureşti, a Prinţului Carol. Pe faţa
fotografiei, cineva a scris: „Credinciosului mecanic Trif”, şi o semnătură,
ştearsă de-a lungul timpului, probabil urmată şi de datarea acesteia.
Cuvântul „credincios” are aici sensul de fidel, devotat, caracterizare făcută,
indiscutabil, de căpitanul aviator Nicolae Opriş, ca urmare a unei
îndelungate colaborări cu mecanicul Trif.
Ce nu ştia probabil Trif Şofron este că fotografia a fost făcută de
către Iosif Berman, cel mai cunoscut şi mai important fotograf al perioadei
interbelice!
Iosif Berman (1890-1941) a fost un fotograf român de origine
evreiască. Între 1925 şi 1938 a lucrat ca fotoreporter la ziarele Adevărul şi
Dimineaţa, ziare cu orientare de stânga. A fost şi fotograful oficial al Casei
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Regale şi poate, tocmai în această calitate, i s-a permis să se apropie de
avionul cu care călătorise Principele Carol şi să îl fotografieze.

Ştampila cu firma lui Iosif Berman

Iosif Berman

Iosif Berman era numit „omul cu o mie de ochi”, pentu capacitatea
lui de a descoperi în realitate, cu ajutorul aparatului de fotografiat, aspecte
şi detalii care scăpau omului de rând.
Pe spatele fotografiei se află firma lui Berman:
„Reportage – Photo/ I. Berman/ Str. Sărindar II/ Bucarest – Roumanie”
A doua problemă care se pune este cine ar putea fi celelalte patru
persoane din fotografie – cel din stânga fiind mecanicul Trif Şofron.
Principele Carol nu este prezent în fotografie din cel puţin două motive:
fiind mult mai înalt ca statură decât cei prezenţi, ar fi fost vizibilă prezența
sa, iar în al doilea rând, el dorea să nu fie văzut până în ultima clipă, având
în vedere contextul dat. De altfel, Constantin Argetoianu, în memoriile
sale, şi scria: „Dacă în locul celor doi colonei l-ar fi găsit generalul
Nicoleanu [prefectul Poliţiei Capitalei, n. I.R.], e foarte probabil că
Restauraţia nu s-ar fi făcut şi că Iuliu Maniu s-ar fi lăudat cu fidelitatea lui
faţă de jurământul depus Majestăţii Sale Regelui Mihai I.”
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În mod cert, cel din mijloc, în costum alb, este căpitanul Nicolae
Opriş. Pentru identificarea celorlalte persoane, reportajul din ziarul
Dimineaţa ne poate fi de ajutor: „Imediat ce a atins pământul, d. maior
Cantacuzino Paşcanu [comandantul aeroportului, n. I.R.], însoţit de căp.
Av. în rez. Popa Ioan, subdirector în av. civilă, şef al Serviciului de
Navigaţie Aeriană, şi căpitan aviator în rezervă Vlădicescu Alexandru, prin
inspector de trafic din aceeaşi aviaţie, s-au apropiat de avion, constatând
că la bord se găsea Principele Carol, iar la postul de pilotaj căp. av. Opriş
Nic[olae].”
Aceleaşi persoane l-au condus pe Principe la Regimentul 9
Vânători: „Avionul, fiind garat în hangar, Principele, însoţit de d. maior
Cantacuzino Paşcanu, căp. în rezervă Popa, Al. Vlădicescu şi căp. Opriş s-au
urcat în automobilul d-lui maior Cantacuzino Paşcanu, cerând să fie
condus la cazarma Reg[imentului] 9 Vânători.”
E important şi momentul în care a fost făcută fotografia. E posibil
ca momentul ales să fie chiar la aterizare, când Principele Carol poate era
încă în avion, ferit de ochii lumii.
După instantaneul fotografic, avionul a tras în faţa hangarului,
unde cele patru persoane, urmate de „locot. în rez. Lazaroniu Gh[eorghe]
şi pilot av. rez. Mănescu Ilie”, i-au urat Principelui bun sosit, după care
acesta, împreună cu cele patru persoane din fotografie (fără Trif Şofron) s-au
deplasat, ca maşina comandantului aeroportului, Cantacuzino Paşcanu, la
Regimenul 9 Vânători.
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Schimbări administrative în Nandra
Trecerea, după război, de la o societate capitalistă şi democratică la
una comunistă şi totalitară nu a fost un proces simplu. S-au schimbat
structurile sociale şi politice, la conducerea cărora au fost puşi oameni noi.
Nandra, care a funcţionat, încă din perioada interbelică, precum şi în timpul
războiului, ca o comună de sine stătătoare (având în componenţă şi satul
Iştihaza), a devenit parte a comunei Bichiş (împreună cu satele Bichiş,
Gâmbuţ şi Ozd). Odată cu unificarea celor patru sate, apare „Regiunea
Târgu Mureş”. De notat că sediul Primăriei Nandra a fost, la un moment
dat, într-una din camerele adiacente actualei clădiri a Bisericii, unde locuia
şi notarul comunei, Bucur Ilie, geamurile locuinţei acestuia fiind sparte
(pentru a-l determina să plece din sat), în 1949, de trei săteni, instigaţi de I.
A. (care a participat şi el la actul huliganic): A. I., H. N. şi B. P.
După război, vechile primării au fost desfiinţate, locul lor fiind luat
de Comitetele Provizorii (judeţene, orăşeneşti, comunale etc.). Aceste
Comitete Provizorii au funcţionat până în a doua jumătate a anului 1950,
fiindcă în ianuarie 1950 va apărea Legea Sfaturilor Populare, nr. 900, din
13 ianuarie 1950.
Din documentele păstrate la Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean
Mureş, rezultă că, în aprilie 1950, Comitetul Privizoriu al comunei Nandra
avea 11 salariaţi, cărora li s-a plătit, pe luna mai, drept salarii, suma de
40.722 lei, în iunie având cu un angajat mai puţin, salariile celor 10 angajaţi
fiind de 36.662 lei 180.

Arhivele Naţionale. Serviciul Judeţean Mureş (în continuare: ANSJM), Primăria
Comunei Nandra, 1949-1950, Fond 1012, dosar nr. 2, f. 4-5.
180
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Din corespondenţa purtată de Primăria Nandra cu organele
superioare (unele adrese erau scrise pe versoul unor formulare tipizate,
dovadă a crizei de hârtie, formula de încheiere fiind „Tr[ăiască] RPR!”),
respectiv dintr-o situaţie cu cei care aveau drept la lemne de foc, rezultă
numele câtorva componenţi ai Comitetului Provizoriu Comunal: Răchită
Nicolae, preşedintele Comitetului Provizoriu; Toth Martin, vicepreşedinte;
Creţu Ioan, secretar; Circa Victoria, referentă. Alte persoane care primeau o
cotă de lemne: Brudan Dionisie, agent veterinar; Mâtcă Ioan, agent agricol;
Brudan Iosif, îngrijitor tauri; Dudaş Francisc, îngrijitor tauri; Varga
Gheorghe; Nistor Vasile, învăţător director, Bornemisza Rozalia
(învăţătoare la Iştihaza); Gherbe Gheorghe, îngrijitor şcoală, Nandra; Fodor
Maria, îngrijitoare şcoală, Iştihaza; Cosma Vasile, pensionar; Iacob Gligor,
vânzător la coperativa din sat; Kovacs Francisc, vânzător la coperativa din
Iştihaza, cele 16 persoane primind, în medie, 2000-2500 kg de lemne fiecare.
Între instituţii, mai beneficiau de lemne pentru încălzire: Organizaţia PMR
(două camere) şi Frontul Plugarilor (tot două camere). Desigur, de la
constituire, unii membri ai Comitetului Provizoriu se vor fi schimbat,
pentru că în primii ani, imediat după război, din acesta făceau parte şi I. A.
(traseistul care a cochetat cu toate partidele politice, de la PNŢ şi legionari,
până la Frontul Plugarilor şi PMR), A. I. ş.a.
O prioritate a activităţii Comitetului Provizoriu era respectarea
obligativităţii predării cotelor de porumb, floarea-soarelui şi cartofi, dar şi
de ţuică şi rachiu (cu 40% tărie), un producător trebuind să predea în jur de
15 litri.
O altă preocupare a Comitetului Provizoriu, în perioada la care ne
referim, era pregătirea alegerilor locale pentru deputaţi în Sfatul Popular,
care au avut loc la 1 decembrie 1950, candidatul satului Nandra fiind dr.
Iacob Eugen, sindicalist, care locuia în Luduş, pe Strada „Gheorghe
Gheorghiu-Dej” (de notat că Dej încă nu murise, dar numele lui era dat
unor străzi şi bulevarde, la moartea lui, în 1964, oraşul Oneşti preluându-i
numele). Secretarul comisiei electorale era Circa Victoria.
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E interesant că, între recomandările făcute Comitetului Provizoriu
de eşaloanele superiare, era şi aceea de a nu se folosi personalul didactic
pentru încasarea impozitelor (peste câţiva ani, învăţatorii şi profesorii vor
fi obligaţi să participe la campania de lămurire a ţăranilor, pentru intrarea
în întovărăşiri, respectiv GAC) sau de a se plăti la timp salariile, ajutoarele
familiale de stat etc.
Tot Comitetul Provizoriu repartiza cartelele de alimente şi
îmbrăcăminte, cu o precizare ciudată, care ţinea de morala proletară:
„Copiii rezultaţi din căsătorii nelegitime nu au dreptul la cartele.” Cartelele
de îmbrăcăminte se repartizau prin instituţii şi întreprinderi, după reguli
foarte stricte, beneficiarii acestora trebuind să aibă o vechime de minimum
6 luni în unitatea care repartiza aceste cartele.

243

Chiaburii din Nandra – în vizorul Securităţii
În arhiva CNSAS se păstrează şi Dosarul nr. I 0060004 (numerotare
nouă), având 23 de file, din care se vede cum erau urmăriţi chiaburii din
sat de către Securitate, mai precis de către Postul de Miliţie din Bichiş, în
probleme care fuseseră trecute din sarcina Securităţii în cea a organelor
locale de miliţie.
Pentru cine nu este familiarizat cu dosarele de urmărire ale
Securităţii, acest dosar este unul ilustrativ privind modul în care erau
folosiţi informatorii, ce date se cereau, ce metode erau recomandate în
activitatea culegerii informaţiilor etc.
În transcrierea textelor, am păstrat aidoma ortografia folosită de
organul de miliţie (avem aici situaţia când la dosar nu existau notele
informative olografe, ci cele redactate de organele de miliţie, în numele
informatorului – care uneori poate nici nu ştia să scrie). Organul de miliţie
se transpune în persoana informatorului, folosind persoana I. În fiecare
notă informativă, se subliniază faptul că agentul a acţionat conform
instrucţiunilor primite de la plutonierul respectiv, al cărui prestigiu creşte
astfel în faţa superiorilor.
Cele mai multe note sunt scrise de mână, câteva fiind bătute la maşină.
Dincolo de agramatismele tipice plutonierilor comunali din acea
epocă, remarcăm stilul de redactare, cu erori de exprimare şi de scriere (ex.:
poruţ Aron), folosirea formulelor standard. Ortografia este cea din
perioada interbelică (dela, majuscule la lunile anului – Martie, Mai –, dar
cu utilizarea formei sînt în loc de sunt, normă prevăzută de reforma
ortografică din 1953. Observăm că şi cuvântul românesc şi derivatele sunt
scrise cu î din i.
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Documentele sunt reproduce în ordine cronologică (în dosar sunt
trecute aleatoriu). Rapoartele reţin şi unele irionii ale chiaburilor (Ţirca
Toader, de pildă, este de părere că unificarea celor patru G.A.C.-uri din
comună nu este o idee bună, fiincă unificarea a patru sărăcii dă o sărăcie şi
mai mare, iar Poruţiu Aron susţine că atunci îşi va ceda şi cele două camere
în care locuia (care îi fusese lăsate la Curte), când va veni vremea „gamelei”,
adică a colhozului autentic! Organele sunt nevoite să ţină seama şi de unii
factori strict umani: cutare chiabur este răcit şi nu iese din casă, deci
informatorul nu are cum obţine informaţii de la el; altădată, informatorul
este certat, pe probleme „familiare”, cu alt chiabur etc.
Nu am modificat punctuaţia, eliminând doar evidentele greşeli de
dactilografiere.
1.
Sfatul Popular al Comunei Bichiş/ Comitetul Executiv/ Nr. 34 din 12 iunie 1958
ADEVERINŢA
Comitetul Executiv al Sfatului Popular al Comunei Bichiş Raionul
Luduş Regiunea Cluj.
Prin prezenta adevereşte că numitul Trif Şofron din această
comună satul Nandra este trecut în categoria chiaburilor din următoarele
motive:
Are batoză de treerat.
Drept pentru care dăm prezenta în baza datelor înscrise în actele
acestui Sfat Popular.
Preşedinte
Palfi Ştefan

Secretar
Păcurar Alion
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2.
MINISTREUL AFACERILOR INTERNE 181/ SECTIA RAIONALA LUDUS/
REFERAT/ Data 27 06 958
STRICT SECRET
TOVARASE COMANDANT
Depun alăturat material neîndoielnic compus din_____ file
privind pe numitul TRIF ŞOFRON născut la 23.02.1908 în satul Nandra
comuna Bichiş raionul Luduş regiunea Cluj fiul lui Ioan şi Anica de
naţionalitate romînă şi cetățenie romînă apartenenţa politică în prezent
neîncadrat studii 7 cl. primare de profesie agricultor în prezent lucrează la
gosp. proprie avînd funcţia de __________ cu domiciliul în Nandra raion.
Luduş reg. Cluj nr.___.
Din material rezultă că susnumitul din anul____ pînă în
anul______ a făcut parte din ________________________ activînd în
comuna___________ unde a deţinut funcţia de ________________.
Întrucît susnumitul se încadrează în prevederile Directivei,
categoria de suspecţi__________________ propun să fie trecut în
evidenţa dosarului de problemă ca Chiabur.
Lucrător operativ, ss
3.
DIRECTIA REGIONALA MUREŞ AUTONOMA MAGHIARA
BIROUL RAIONAL M.A.I. LUDUS
STRICT SECRET
Primit: Plut. / Sursa: POPESCU/ Data: 18.XII.1961/ Oraşul Luduş
NOTA INFORMATIVA
Sursa comunică că a fost la Gîmbuţ şi m-am interest şi de fostul chiabur
Trif Şofron care este angajat la colectiv ca fierar. Mi-a spus mai mulţi
181

Formular tipizat.
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oameni că are ca salariu 300 lei pe lună, aşa că după cum am văzut eu,
oamenii totuşi sînt mulţumiţi cu el că îi dau mai mult decît se cade, au
ajuns pînă acolo că preşedintele de la Gîmbuţ i-au dat şi un car cu boi şi un
colectivist cu numele MANOILA de i-au carat gunoiu din curte tot în
grădină la Nandra au muncit omul o zi şi jumătate la chiabur acasă.
s.s./ POPESCU
N.B. Agentul este nou recrutat, a fost instruit cum să întocmească
nota informativă.
Nota a fost furnizată în urma sarcinilor trasate din partea noastră.
Sarcini: Agentul să discute cu fostul chiabur personal şi să discute
cu alte persoane despre el.
Să caute să stabilească care este atitudinea lu faţă de munca în
G.A.C. şi faţă de anumite hotărîri ce apar.
Măsuri: O copie va fi exploatată la cap. IV a comunei Bichiş.
ss/ PLUT.
4.
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Direcţia Reg. M[ureş] A[utonomă] M[aghiară]

Se aprobă
___________________

Hotărîre de trecere în evidenţă
Numitul Trif Şofron, născut în anul 1908 luna febr. ziua 23
localitatea Bichiş tata Ioan mama Anica naţionalitate romînă cetățenie
romînă studii 7 cl. primare profesia de bază agricultor unde lucrează şi
funcţia agricultor.
Antecedente politice: neîncadrat
Domiciliul Bichiş, rai. Luduş
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Motivul trecerii în evidenţă
Activitatea politică înainte de 23 August 1944_______________________
Rezultă din_________________(materiale originale arhivă, declaraţii etc.)
Activitatea politică după 23 August 1944 Susnumitul a fost chiabur.
Rezultă din: Dovada Sf. Popular al com. Bichiş existent la dosar.
Verificat materialul şi propus luarea în evidenţă
ss
Măsurile operative luate asupra individului
(urmează un tabel cu cinci rubrici necompletate)
[La rubrica „Menţiuni” se arată că s-a făcut trecerea în evidenţă la Grupa
de comune, Bichiş, nr. 1025, Bir. Raional MAI Luduş. Se păstrează în
arhiva Secţiei „C” din Direcţia Reg. M.A.M., sub nr. 39067 fond Operativ]
5.
Postul de Miliţie Bichiş/ Primit: Plt. Burciu Gavril/ Sursa: Bologa Eugen/
Data: 30 Martie 1962/ Locul: la Cooperativa Nandra
NOTĂ INFORMATIVĂ
Sursa relatează:
Vă comunicăm că de la ultima notă dată pînă în prezent nu am avut
posibilitatea pentru a discuta cu fostul chiabur Trif Şofron, deoarece este
bolnav de gripă şi nu a eşit dela domiciliu.
În ce priveşte cu numiţii: Poruţ Nicolaie fost chiabur, a plecat la
şantierul Iernut, iar Iacob Nicolaie tot fost chiabur, nu am observat ca să fi
făcut unele manifestări cu caracter duşmănos sau alte zvonuri.
Însă vă arătăm unii colectivişti cinstiţi din acest sat comentează cu
problema unificării a G.A.C. Nandra cu Bichiş, şi Gîmbuţ şi Ozd, spuind că
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G.A.C. Gîmbuţ nu şi-a predat îndatoririle către S.M.T. Luduş, pe anul 1961,
ca: porumb şi acum se va trage dela fiecare gospodărie colectivă care sa
unificat.
În ziua de 23 Martie 1962, cu ocazia unei adunări generale ţinute
cu membri gospodăriei în legătură cu unificarea G.A.C. a fost chemat şi
fostul chiabur şi primar Poruţ Aron care locuieşte în incinta G.A.C.
Nandra, pentru a ceda locuinţa 2 camere pentru coperativă la care tov.
Damian, directorul I.C.I.L. ea adus la cunoştinţă această problemă, iară
numitul Poruţ Aron a spus căci către cei prezenţi că nu o cedă cu valoare
mică până nu o cedă gratis/cînd vine gamela. Iar tov. Damian ea [i-a]
răspuns că dacă aşa vorbeşte să ne lase în pace.
În ziua de 29 Martie 1962, numitul Circa Toader, sa exprimat cu
cuvintele în incinta coperativei Nandra faţă de Iacob Ilisie, că unificarea
asta în cadrul G.A.C. este sărăcie.
Alte probleme deosebite pînă în prezent nu sînt.
Nandra la 30 Martie 1962.
S.S. Bologa Eugen.
N.B. Nota a fost furnizată conform sarcinilor trasate din partea
noastră care nea mai sesizat în plus şi despre unele manifestări despre
Poruţ Aron fost chiabur, şi Circa Toader fost chiabur.
Persoanle din notă sînt luate în evidenţa operativă, ca chiaburi, cu
excepţia numitului Circa Toader care urmează a se lua în evidenţa
operativă ca fost chiabur.
SARCINI TRASATE Agentul să facă toată posibilitatea, pentru a
discuta cu fostul chiabur Circa Toader, şi săi vadă părerea lui cu privire la
unificarea G.A.C.-urilor din raza com. Bichiş, cât şi cu problema externă.
La fel să urmărească şi pe fostul legionar Mîtcă Vasile şi Poruţ Aron
fost chiabur, dacă aceştia nu ar face unele zvonuri sau agitaţie, cu caracter
duşmănos cu problema unificării G.A.C. şi să ne dă materialul la întîlnirea
ulterioară.
Plt. de Miliţie,/ s.s. G. Burciu
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6.
[Urmează un scurt referat tipizat al Postului de Miliţie Bichiş, imposibil
de descifrat, din care se deduce că Trif Şofron lucrează în GAC şi este
considerat chiabur]
7.
Post. Mil. Bichiş/ Primit Plt. Iosub Gh./ Sursa Bologa Eugen/ Data 21 I
963/ Locul Coop. Nandra
Notă informativă
Vă informez că de la ultima notă dată la Nandra numitul Trif
Şofron fost chiabur se manifestă nemulţumitor faţă de GAC, venind cu
multe pontaje false ca să fie pontat la GAC ca fierar, lucru pe care îl
cunoaşte Brudan Liviu şi Brudan Vasile socotitor 182.
Numitul poruţ Neculae fost chiabur cari acuma lucrează la
Şantierul Iernut a arătat pe la Coop. 183 că iea [ia] salar destul de bun cu
feciorul său dar tot nu este mulţumit ca atunci cînd era cu moşina de trierat
cu pămîntul.
Vă mai informez că numitul popa Vasile fost sărac şi cu ajutorul
dat din partea regimului, reforma agrară, în momentul de faţă este
duşmănos partidului şi regimului, prin care spune că mai bine ia fost lui în
particular, dar după 1945, cînd a fost reforma agrară.
ss Bologa Eugen
Nota a fost furnizată conform sarcinilor trasate din partea noastră
cei din notă figurează în evidenţa noastră la chiaburi.
182
183

Probabil contabil.
cooperativă, magazin sătesc.
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Sarcini trasate: Agentul va urmări activitatea lui poruţ Aron şi a
celor din notă şi să stabilească ce anume manifestări duşmănoase
desfăşoară, dacă se grupează la un loc şi unde, ce distanţă, la fel va stabili
activitatea lui Popa Vasile şi în ce constă manifestarea lui duşmănoasă.
Plt. ss
[Urmează următoarea observaţie din partea unui superior:]
4 II 1963
Când am preluat notele de la şefu de post a fost avertizat în ce
priveşte trasarea de sarcini agentului, completarea notelor în fiecare ocazie
întâlnită, şi prelucrarea notelor conform ordinelor ce le-a primit.
A fost instruit în mod temeinic în problemele de mai sus.
Lt. maj. ss
8.
Post. de Mil. Bichiş/ primit plt. Iosub Gh/ Sursa Bologa Eugen/ Data 7 II
963/ Coop. Nandra
Notă informativă
Vă informez că de la ultima notă dată în satul Nandra nu sa
petrecut nici o manifestare duşmănoasă.
Fostul chiabur poruţ Aron nu iese printre colectivişti stă mai mult
în casă, arăt că ţine mari legături cu numitul Mîtcă Vasile fost legionar, ce
anume discută nu am putut stabili.
Vă mai informez că numitul Trif Şofron fost chiabur lucrează în
GAC. Şi nu se manifestă duşmănos de la ultima notă dată, mai arăt că în
satul Nandra pînă în prezent nu a fost ceva deosebit nu au fost acţiuni
duşmănoase sau zvonuri.
7 II 963
ss Bologa Eugen
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Nota a fost furnizată conform sarcinilor trasate din partea noastră,
cei din listă figurează în evidenţele noastre ca chiaburi şi legionari.
Sarcini trasate. Agentul va căuta să stabilească dacă poruţ Aron se
manifestă sau nu duşmănos, împrejurările în care se manifestă, către cine
şi ce anume manifestări, dacă în vederea Campaniei de alegeri discută faţă
de agent sau alte persoane, ce atitudine are faţă de alegeri dacă nu instigă
diferite persoane de a nu merge la vot.
Plt. de mil. ss
9.
Post. de Mil. Bichiş/ Primit: Plt. Iosub Gh./ Sursa: Bologa Eugen/ Data: 16
II 963/ Locul: Coop. Nandra
Notă informativă
În satul Nandra de la ultima notă şi până în prezent nu sa petrecut
ceva.
Arăt că poruţ Neculae fost chiabur lucrează în momentul de faţă la
Iernut sa manifestat că el în momentul de faţă o duce foarte bine, mai bine
ca atunci când avea pământ.
În GAC Nandra este o atmosferă plăcută nu s-au făcut zvonuri
nesănătoase în rândul colectiviştilor, este doar singurul lucru că nu sa
terminat de împărţit produsele agricole pe anul 1962.
La fel arăt că fostul legionar Mâtcă Vasile sa pus pe treabă şi
lucrează la GAC, nu se manifestă duşmănos faţă de GAC sau regim.
16 II 963
ss Bologa Eugen
Nota a fost trasată conform sarcinilor trasate din partea noastră.
Cei din notă figurează în evidenţele noastre ca chiaburi şi legionari.
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Sarcini trasate. Agentul să rezolve sarcinile trasate cu ocazia
întâlnirii anterioare cu cari ocazie i sa trasat sarcină să stabilească dacă
poruţ Aron se manifestă sau nu duşmănos, ce atitudine are faţă de alegeri,
dacă nu instigă de a nu merge la vot, va urmări activitatea legionarilor şi
cluburilor în vederea alegerilor, va căuta să stea de vorbă cu fiecare în parte
dacă are posibilitate.
Plt. ss
10.
Post. de mil. Bichiş/ Primit plt. Iosub Gh. / Sursa Bologa Eugen/ Data 4 V
1963/ Locul coop. Nandra
Notă informativă
Vă informăm că de la ultima notă data şi pînă în prezent în satul
Nandra nu s-a petrecut nimic deosebit.
Numitul poruţ Aron fost chiabur şi primar a fost la operaţie aşa că
nu am observat să ducă muncă nesănătoasă în rîndul populaţiei.
Vă mai informez că legăturile lui cu mîtcă Vasile fost legionar sunt
dese ce anume discută nu ştiu din cauză că nu am legătură cu ei.
Arăt că la poruţ Aron acesta [indescifrabil] că îi este mai bine ca
înainte deoarece în această GAC poate să ţină peste 100 păsări la care nu le
dă de mîncare.
Arăt că poruţ Aron sa exprimat către mine înainte de operaţie că
este mare frecuş în Ţară adică a vrut să arate că situaţia internaţională este
încordată şi sectorul socialist a slăbit prin ziua de 15 Martie.
ss Bologa Eugen
Sarcini trasate agentul să urmărească activitatea lui poruţ Aron
dacă se manifestează măcar sau nu.
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Nota a fost furnizată conform sarcinilor trasate din partea noastră,
cei din notă figurează în evidenţele noastre ca chiaburi şi legionari.
Plt. ss
11.
Primit plt. Iosub Gheorghe/ Sursa Bologa Eugen/ Locul post Miliţie/ Data
3 aprilie 1964
Notă informativă
Sursa vă informează că în satul Nandra au fost următorii chiaburi:
1. Poruţ Toader
2. Trif Şofron
3. Circa Toader
4. Poruţ Aron
5. Brudan Iosif
N.S.P. Cei din notă sînt cunoscuţi în evidenţele noastre ca chiaburi.
S.T. Agentul a fost instruit să caute să stea de vorbă cu fiecare în
parte cu cei din notă şi să stabilească dacă aceştia sînt mulţumiţi cu munca
în g.a.c. şi dacă nu caută ca să împiedice diferite lucruri în g.a.c.
N.I. Nota se va exploata la categoria pasivă a evidenţei operative .
Plt. de Miliţie/ Iosub Gheorghe
12.
Post. de mil. Bichiş/ Primit plt. Iosub Gh./ Sursa Bologa Eugen / Data 26
V 964/ Locul post de miliţie
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Notă informativă
De la ultima notă dată şi pînă în prezent situaţia în satul Nandra
este bună.
Nu sa manifestat nicio situaţie neplăcută.
Numitul Trif Şofron este mulţumit cu regimul actual şi chiar la
discuţii cu cetăţenii spune că trebuie să fie mulţumiţi oricare cu produsele
ce primesc de la GAC.
Mai arăt că numitul poruţ Nicolae fost chiabur care lucrează la
Iernut la şantier cînd a venit pe acasă să zică că nu este mulţumit spunând
că astăzi cine lucrează poate să trăiască bine.
ss Bologa Eugen
Nota a fost furnizată conform sarcinilore trasate din partea noastră,
cei din notă figurează în evidenţele noastre ca chiaburi.
Sarcini trasate agentul pe lîngă că va cerceta activitatea celor din
notă va trebui să urmărească pe poruţ Aron şi va căuta să stea de vorbă cu
el personal, să afle dacă acesta se manifestă duşmănos sau nu, cu cine are
legături, în ce constau legăturile lui cu alţi cetăţeni de teapa lui.
Plt. ss
13.
Primit pl. Iosub Gheorghe/ Sursa Popescu/ Locul Postul de Miliţie/ Data
27 ianuarie 1966
Notă informativă
Sursa vă comunică: cunoaşte pe numitul Trif Şofron din copilărie,
a fost chiabur, a avut tractor şi batoză şi 16 iugăre de pămînt, astăzi lucrează
în c.a.p. mecanic la moşina (sic!) c.a.p., nu am observant să se manifeste
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duşmănos şi nici nu am posibilitatea să stau de vorbă cu acesta deoarece
sîntem certaţi din cauza unor situţii familiar.
S.S. Popescu
N.S.P. Cel din notă este cunoscut în evidenţele noastre la categoria
chiaburi.
Agentului nu sa trasat sarcină în legătură cu cel din notă întrucît
nu are posibilitatea să stea de vorbă cu el pentru faptul că sînt certaţi
împreună.
M.L. Nota sa multiplicat din care un exemplar se va înainta la
M.A.I. Luduş.
Pl. de Miliţie,/ Iosub Gheorghe
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Întovărăşirea „1 Mai” din Nandra
Deşi liderii sovietici afirmau, în 1944, că ocuparea României de către
Armata Roşie nu urmăreşte schimbarea regimului politic din ţara noastră,
ci are raţiuni strict militare, în realitate nu a fost aşa: trupele sovietice
invadatoare au adus cu ele un regim care s-a dovedit a fi „ilegitim şi
criminal”, după cum se spune în Raportul Comisiei Tismăneanu. A fost
schimbată radical structura societăţii româneşti, de la industrie şi agricultură
până la învăţământ şi cultură. „Politica de sovietizare, care a vizat teritoriul
aflat în sfera de influenţa a Moscovei – scria tânarul istoric Marius Mureşan
–, a urmărit transformarea societăţilor până la cel mai mic nivel. Aşa a fost
cazul organizării administrative, a sistemului constituţional, a
învăţământului, a culturii, a economiei, cu cele două componente:
industrializarea şi colectivizarea agriculturii.” 184
Colectivizarea agriculturii, după modelul sovietic, a devenit o
prioritate a regimului comunist din România. Iar impunerea acestui model
a generat mult mai multe drame şi suferinţe decât în URSS, dintr-un motiv
foarte simplu: în timpul Revoluţiei bolşevice, pământul luat de la marii
proprietari de pământuri a fost naţionalizat, deci trecut în proprietatea
statului. Atunci când s-a decis colectivizarea agriculturii (formarea
colhozurilor), ţăranilor ruşi le-a fost indiferent dacă pământul statului
devenea al colhozului.
În România, situaţia pământului era cu totul alta: participarea
ţăranilor la cele două războaie mondiale a fost făcută şi cu promisiunea
Marius Mureşan, Între rural şi urban. Fragmente din cotidianul comunist. Studiu de
caz: raionul Gherla, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2021, p. 19.
184
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autorităţilor că, la terminarea războiului, cei întorşi de pe front sau urmaşii
acestora vor primi loturi de pământ, ceea ce s-a şi întâmplat, la reformele
agrare din 1921 şi 1945. Or, la cinci ani după reforma agrară din 1945, de
pildă, pământul primit după atâtea sacrificii le este luat ţăranilor, obligaţi
să intre în întovărăşiri, apoi în Gospodării Agricole Colective (GAC-uri).
La Plenara CC al PMR, din 18 sept. 1951, s-a hotărât înfiinţarea în toată
ţara a întovărăşirilor agricole, care presupuneau lucrarea în comun a
pământului, cu tractoarele şi maşinile agricole ale statului.
„Întovărăşirile agricole au reprezentat […] o modalitate
intermediară în procesul colectivizării agriculturii. Autorităţile comuniste
au încercat astfel să-i păcălească pe ţărani, prin aceea că în întovărăşiri
pământul urma să le aparţină în continuare. După 1955 […], se decide
transformarea automată a întovărăşirilor în gospodării agricole colective,
dispărând astfel orice iluzie privind păstrarea proprietăţii private în
agricultură.” 185
În arhiva comunei Bichiş se păstrează Registrul agricol pe anii 19591963. Partea II, vol. III, aferent satului Nandra. Sunt trecuţi aici peste 90 de
ţărani din sat, deja întovărăşiţi, cu suprafeţele aflate în propietate personală şi
cu precizarea locului unde acestea se află. Ei sunt trecuţi în ordinea numărului
de casă: Brudan Filip şi Oniţiu Veronica, Ţiboc Nicolae l [= al lui] Onisie,
Ţioboc Ioan l Victor, Brudan Liviu l [= al lui] Filon, Cantea Ion ş.a.
Între ţăranii trecuţi în registru, în 1959 existau şi cinci familii de
chiaburi: Poruţiu Aron, Poruţiu Aurelia, Poruţiu Petru, Poruţiu Toader şi
Eugenia, Poruţiu Nicolae.
Propaganda pentru înfiinţarea întovărăşiei începuse cu câţiva ani
înainte, din moment ce, la 9 aprilie 1956, inspectorul şcolar Ţiboc Onisie
scria despre învăţătorul din Nandra, Aurel Trebici: „De doi ani de zile duce
intensă muncă de lămurire, pentru înfiinţarea unei gospodării colective în
satu’ Nandra.” Puteau fi mai multe întovărăşiri în aceeaşi localitate,
Antoniu Martin, apud Claudia Untaru, Cum i-au momit comuniştii pe ţăranii arădeni
să se înscrie în colective, în Adevărul (Arad), 18 dec. 2017.
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organizate pe străzi, cartiere etc. De asemenea, mai existau, alături de
întovărăşirile agricole, cele zootehnice.
În cotidianul Steaua roşie din anii 1959-1962 se oferă multe
informaţii despre întovărăşirile şi GAC-urile din Regiunea Mureş
Autonomă Maghiară. Încheierea cooperativizării într-o localitate era
anunţată ca un mare eveniment, uneori pe prima pagină a ziarului.
În registrul agricol amintit există intercalate, ca nişte foi volante,
necapsate de filele respective, numeroase cereri ale ţăranilor, prin care
aceştia se ofereau să predea Sfatului Popular, de bună voie, o anumită
suprafaţă de teren agricol, sub motivul că, fiind oameni bătrâni, nu mai pot
lucra tot pământul pe care îl au. Cererile sunt scrise, probabil, de
intelectualii satului (preotul şi învăţătorul), multe terminându-se cu
formula tipică epocii: „Luptăm pentru pace!” Loturile respective erau
arondate apoi întovărăşirii.
Iată, de pildă, cererea năndreanului Circa Ioan:
„Tov. Preşedinte,
Subsemnatul, Circa Ioan, din com. Bichiş, sat Nandra, raionul
Luduş, Reg. Cluj, vin a vă ruga următoarele.
Rog binevoiţi a-mi primi suprafaţa de 1,16 ha teren arabil din
Dealul Botezului, din cauza motivului următor.
Sunt de 66 de ani şi sunt invalid de război din războiul prim
mondial 186, soţia mea e de 57 [de] ani şi, neavând niciun ajutor, nu mai pot
munci, ca să fac faţă sarcinilor trasate de stat şi de aceea vă rog ca să
binevoiţi a-mi lua cele arătate mai sus în considerare.
Rămân cu speranţa că cererea mea va fi rezolvată favorabil.
Luptăm pentru Pace!
Circa Ioan”.

Din situaţia oferită de comuna Nandra, la solicitările Astrei, în 1921, rezultă că Circa
Ioan s-a întors sănătos de pe front şi că nu ar fi fost invalid de război.
186
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Cererea este înregistrată cu nr. 15, din 5 ianuarie 1956, rezoluţia
fiind, desigur, favorabilă.
Documentele şi tradiţia orală a satului nu relevă abuzuri şi
atrocităţi ale autorităţilor, pentru forţarea oamenilor să intre în
întovărăşire. Dar cazuri de umilire a unor chiaburi au existat. De pildă,
„chiaburul” Poruţiu Aron, după cum îşi aminteşte fiul acestuia, Octavian
Poruţiu, pentru că nu şi-a plătit cota de carne, a fost pus să străbată uliţele
satului împreună cu viţelul pe care îl avea şi cu o pancartă la piept, pe care
scria: „Cine face ca mine, ca mine să păţească!” (iar oamenii ştiau ce anume
făcuse „vinovatul”). Şura şi fânarul, pe care Poruţiu Aron le avea lângă
Curte, s-au demolat, iar lemnul şi ţigla s-au folosit pentru construirea unei
şcoli în Gâmbuţ (clădire acum dezafectată, din lipsă de copii, şi cedată
Parohiei Ortodoxe din sat, ca şi clădirea şcolii din Nandra, care are acum
destinaţia de cămin cultural).
Suprafeţele date Sfatului Popular pe termen de un an variau de la sub
un ha până la mai multe hectare. Circa Teodor, de pildă, a oferit 6,67 ha.
Un avantaj al predări pământului către Sfatul Popular era că
terenul respectiv era exonerat de cotele care trebuiau predate statului (care
avea nevoie de cereale, pentru plata datoriilor de război către Uniunea
Sovietică), aceste cote amintind de obligaţiile apăsătoare ale iobagilor şi
jelerilor din Evul Mediu.
O altă categorie de hârtii plasate ici-colo în registru, sunt nişte
formulare tipizate, bătute la maşină, prin care Sfatul Popular oferă
ţăranilor anumite loturi de pământ, pentru a fi cultivate (în general cu
plante tehnice: cânepă fuior, floarea-soarelui, tutun etc.). Probabil că aceste
suprafeţe excedentare de pământ, aflate în proprietatea Sfatului Popular
(Primăriei), au rămas de la moşierii locului, după confiscarea pământului
acestora (unul dintre ei fiind Simion Kemény, după cum rezultă din două
titluri de proprietate, pe care le-am văzut).
Aşa cum se poate bănui, întovărăşirea, ca primă formă de
organizare socialistă a agriculturii, a fost însoţită de o intensă propaganda
politică, începând cu denumirile întovărăşirilor („1 Mai” în Nandra, sau,
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în alte părţi: „Brazdă Nouă”, „Drumul lui Lenin”, „Drumul Belşugului, „7
Noiembrie”, „Ziua Eliberării”, „Unirea”, „Înfrăţirea”, „30 Decembrie”, „8
Mai”, „Steagul Roşu”, „23 August”, „Ady Endre” etc.). Şi GAC-urile aveau
nume specifice: „Înfrăţirea”, „Libertatea”, „Dózsa György”, „Griviţa
Roşie”, „Drumul Păcii”, „Victoria”, „9 Mai”, „Mureşul” etc. Un rol
important în acest sens l-au avut apoi presa şi literatura. Ziarul judeţean
Steaua roşie a publicat numeroase articole şi fotografii pe această temă,
demers căruia i-au căzut pradă şi scriitori de mare valoare, precum Mihail
Sadoveanu, cu romanele Păuna Mică (1948), Mitrea Cocor (1949), Cella
Serghi, cu nuvela S-a dumirit şi Moş Ilie, şi mulţi alţii.
Întovărăşirea, apoi Gospodăria Agricolă Colectivă, va plasa şi satul
Nandra pe orbita „imposibilei întoarceri”, cum scria Marin Preda, care
însemna disoluţia clasei ţărăneşti, odată cu civilizaţia şi cultura ei,
materială şi imaterială.

Doi năndreni, Eugen Trif şi Filuc Brudan (august 1977), care au făcut şi ei parte din
Întovărăşirea „1 Mai” din Nandra. (Arhiva Ioan Ţiboc)
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Aşa cum am văzut, înfiinţarea întovărăşirilor agricole devenise
obligatorie, în urma hotărârilor Plenarei CC al PMR, din 18 septembrie
1951. Această transformare s-a făcut treptat, unele întovărăşiri coexistănd
cu GAC-ul, în aceeaşi localitate. Etapa care a urmat a fost marcată de două
evenimente, care au scăzut presiunea URSS asupra ţărilor-satelit din
Europa: moartea lui Stalin (1953) şi Revoluţia din Ungaria (1956).
Activitatea de colectivizare a fost reluată în 1957, autorităţile
recurgând la mijloace violente, pentru a-şi atinge scopul cât mai repede
(arestări, condamnări, deportări etc.), astfel că procesul de colectivizare a
fost încheiat într-un timp record. Regimul a sărbătorit, cu mare fast,
încheierea colectivizării agriculturii, prin organizarea unei plenare a CC al
PMR (23-25 aprilie 1962) şi a unei sesiuni speciale a Marii Adunări
Naţionale (27-30 aprilie 1962).
Prin Decretul nr. 84 din 2 martie 1949 se expropriaseră toate
proprietăţile mai mari de 50 de ha. Proprietarii acestora fuseseră ridicaţi
pe timp de noapte, de către organele de Securitate (instituţie infiinţată în
1949) şi duşi în diferite localităţi, unde li s-a stabilit domiciliu obligatoriu.
„Moşierului” Ştefan J. Fay din Bichiş, de pildă, i s-a stabilit domiciliu
obligatoriu la Alba Iulia, deși nu avea în proprietate mult pământ, dar a
fost „ridicat” pentru ce avusese, cândva, bunicul său. Casele foştilor
proprietari au fost transformate în sedii ale GAS, GAC, Poliţie etc. Conacul
lui Ştefan J. Fay din Bichiş a devenit, de pildă, sediul GAC al comunei (și,
mai târziu, dormitor pentru tractoriști, în timpul campaniilor agrare), iar
cel din Nandra, al lui Aron Poruţiu, sediul GAC Nandra.
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Pentru că nu s-a păstrat arhiva GAC din Bichiş şi Nandra, nu ştim
multe detalii despre intrarea năndrenilor în GAC. Oricum, cei 90 de capi
de familie, din Nandra, membri ai Întovărăşirii „1 Mai”, au devenit
automat membrii ai noii GAC. Primul preşedinte al GAC Nandra a fost
Brudan Vasile.
Tradiţia orală a satului nu a păstrat amintiri despre abuzuri,
violenţe etc. Boldea lu’ Filon nu a intrat niciodată în GAC, dar nu i s-a
întâmplat nimic, în afara faptului că i s-a schimbat pământul, în sensul că
parcelele sale, arondate GAC-ului, au fost compensate cu suprafeţe
similare, date în altă parte, cu pământ mai nefertil. Neavând copii, nu a
putut fi şantajat nici cu ameniţarea că aceştia vor fi daţi afară din şcoli şi
facultăţi sau că li se va interzice frecventarea lor, pe motive de dosar (cum
s-a întâmplat cu viitoarea poetă, Ana Blandiana, al cărei tată fusese preot
ortodox). În Nandra, lui Poruţiu Aron i s-a lăsat la Curte o cameră în care
să locuiască. Pentru că această Curte era înconjurată de o grădină de câteva
hectare, aici a fost stabilit şi locul pentru acareturile GAC.
La colectivizare s-au confiscat şi animalele şi atelajele, inclusiv
vacile cu lapte, care asigurau parţial hrana pentru membrii familiei, în
special pentru copii. Au existat multe drame, din această cauză. Trif Maria,
văduva fostului primar al satului, a privit neputincioasă, împreună cu fiica
ei, cum le erau luate ultimele mijloace de trai. (Asta după ce, în 1937, după
moartea soțului ei, a trebuit să achite multele datorii rămase în urma
împrumuturilor pe care Onisie Trif le acordase consătenilor care,
profitând de situație, au declarat că ei și-au plătit datoriile!)
Totuși, în primii ani ai GAC-urilor, oamenii puteau merge seara
după un litru de lapte proaspăt, care nu trebuia plătit pe loc, contravaloarea
laptelui achitându-se la primirea de către ţărani a puţinilor bani cuveniți
după munca prestată.
De-a lungul celor aproape trei decenii de existenţă a GAC-ului, aici
s-au construit două grajduri pentru animale (vite şi cai), un şopru care
adăpostea carele şi căruţele, două coşere imense, pentru porumb, un coteţ
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pentru vier, o căuăcie, un joagăr etc. Săcastrele de fân erau aşezate tot aici,
ca şi cele de paie, după ce aria s-a mutat definitiv în noua locaţie.
Batozele celor şapte năndreni (Poruţ Toader, Poruţ Petru, Poruţ
Nicolae, Poruţ Aurenia, Poruţiu Aron, Poruţiu Ioan, Trif Şofron), ale celor
care nu au apucat să le vândă înainte, au intrat în patrimoniul GAC-ului,
împreună cu alte maşini şi unelte agricole. Mulţi ani, treieratul în Nandra s-a
făcut cu batoza şi tractorul lui Trif Şofron, care era şi mecanicul acestora.
În primii ani ai colectivizării, pământul era lucrat în comun, în
Nandra formându-se două echipe, pe uliţe, conduse de Brudan Mircea şi
Brudan Aurel. La un moment dat s-a renunţat la această modalitate, fiecare
tarla fiind împărţită în funcţie de braţele de muncă. Această metodă a fost
mai eficientă, pentru că fiecare familie se străduia să îşi lucreze parcela
repartizată, ca să nu rămână de ruşinea satului. Împărţirea unei suprafeţe
mari în loturile care reveneau fiecărei familii o făceau brigadierii, care
foloseau pentru delimitare ţăruşi cu numele capului familiei respective. La
început, ordinea parcelelor repartizate era în ordinea caselor pe uliţă, apoi
s-a recurs la tragerea la sorţi, pentru a evita nemulţumirile oamenilor (cei
care aveau o parcelă la marginea drumului erau dezavantajaţi, pentru că
acolo recolta era mai slabă). Brigadieri în sat au fost, succesiv, Brudan
Mircea, Rad Gaftonic, Ţiboc Cornel, Brudan Aurel.
Munca prestată era socotită în zile-muncă, după care ţăranii
primeau sume mici de bani, ulterior fiind plătiţi şi în produse agricole.
Tot aşa se împărţeau şi tarlalele de fânaţ. Ţăranii îşi coseau singuri
fânul sau otava, îl uscau şi îl întorceau, în caz de ploaie, făceau trei boghiuri
relativ egale, din care două erau duse la GAC/ CAP, iar unul revenea celui
care cosise şi uscase fânul. Conductorii (cei care aveau în primire un car şi
o pereche de cai) transportau mai întâi fânul de pe parcelele lor, iar restul
sătenilor îl duceau când puteau, rugându-se de câte un conductor sau altul
să îi împrumute carul.
Se poate scrie mult despre viaţa țăranilor din CAP. Pământul era
lucrat cu maşini agricole, CAP-ul avea un inginer agricol, care urmărea
starea culturilor, calitatea seminţelor, a lucrărilor agricole etc. Odată cu
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GAC-urile s-au înfiinţat şi SMT-urile (Staţiunile de Maşini Agricole), unde
lucrau oamenii angajaţi în acest scop (din Nandra îi amintim pe tractoriştii
Poruţiu Remus, Brudan Octavian şi Bihorean Adrian). Probabil că multe
lucruri depindeau nu doar de legislaţia în vigoare, ci şi de înţelegerea
conducătorilor locali. De pildă, la un moment dat fiecare familie trebuia sa
contracteze un porc, care să fie livrat când avea greutatea minimă stabilită.
Pentru ajutorarea celor care semnau asemenea contracte, CAP-ul le oferea
o anumită suprafaţă de teren, pe care să cultive porumb. Dintre culturile
obligatorii, le amintim pe cele de tutun, sfeclă de zahăr şi floarea-soarelui.
După Revoluţia din decembrie 1989, toate acareturile din curtea
fostului CAP, ca şi saivanul pentru oi, din vatra satului, au fost demolate,
materialele rezultate din demolări fiind împărţite la săteni (unei familii
revenindu-i o grindă, câteva scânduri, câteva 2-3 plăci de azbest și 5
cărămizi etc.).

Fotografie rară, singura care păstrează o secvenţă din fostele construcţii ale GAC/CAP
Nandra. Femeile care bat fasolea sunt în faţa şoprului acoperit cu trestie, unde erau
adăpostite carele colectivei. În spate, se pot vedea cele două coşere pentru porumb.
(Arhiva Angela Gherman)
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Ca şi în cazul altor evenimente istorice importante, care nu s-au
manifestat în sat prin forme violente (desfiinţarea Bisericii Greco-Catolice,
cooperativizarea agriculturii etc.), şi trecerea de la comunism la capitalism
s-a făcut în Nandra în mod paşnic. Recolta de cereale a anului 1989 a fost
împărţită şi celor ale căror pământuri fuseseră cultivate în anul revoluţiei.
Chiar dacă titlurile de propietate pentru pământul deţinut s-au acordat
mult mai târziu, ţăranii din Nandra şi-au primit în anul următor pământul
înapoi. Au primit şi o parte din animalele (vitele) cu care au intrat în
colectiv. CAP-ul a fost desfiinţat, iar hăizaşurile fostei structuri comuniste
(grajduri, saivane, un şopru) au fost demolate de săteni şi împărţite pe
bucăţi (grinzi, scânduri, ţigle etc.), de care se va alege praful în gospodăriile
lor particulare. Dacă demolarea celor din curtea propriu-zisă a CAP-ului
este de înţeles, pentru că terenul era proprietatea lui Poruţ Aron, e greu de
acceptat demolarea saivanului de Sub Jii, care putea fi păstrat ca loc de
adăpostire a turmei de oi, pe care năndrenii au continuat să le crească.
Staţiunea de Maşini Agricole (SMT) s-a desfiinţat şi ea. Nandra a
primit un tractor şi un ARO, care au fost scoase la licitaţie. Tractorul a fost
adjudecat de familia Brudan Petru, iar ARO de către cineva din Aţintiş. Cei
din comună, care au reuşit să achiziţioneze tractoare şi alte maşini agricole,
au lucrat apoi, contra cost, micile parcele ale oamenilor.
Dar multe terenuri au rămas pustii şi nelucrate, populaţia satului
fiind îmbătrânită, iar copiii năndrenilor, stabiliţi la oraş, nu puteau şi nu
doreau să lucreze pământul, care nu le aducea niciun câştig. Când a apărut
posibilitatea vânzării terenurilor agricole, mulţi năndreni au făcut-o,
renunțând la pământul dobândit cu atâta trudă și jertfă de înaintași. Un ha
de teren se vindea la un moment dat cu un milion de lei, un preţ bun la
vremea respectivă.
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Situaţia satului Nandra reflectă problema satului românesc, în
general. În timpul regimului comunist, nu s-a făcut nicio investiţie în sat.
Până în anii ’90, pe timp de ploaie, uliţele satului se desfundau, încât satul
Nandra nu se putea traversa cu maşina, care trebuia lăsată în capul satului.
Nu s-a aprobat introducerea gazului metan, deşi conducta de gaz era la 5
km de sat (lângă Iştihaza). Mulţi oameni îşi cărau cu spatele uscăturile din
Prigoana sau din celelalte păduri, necesare focului pentru pregătirea
mâncării. E adevărat că s-a introdus în sat „lampa lui Ilici”, pentru că intra
în politica partidului, ca o mare realizare, electrificarea întregii ţări. În anii
’80 s-au făcut şi ceva îmbunătăţiri funciare. Locul numit „Schini” a fost
nivelat cu buldozerul şi redat agriculturii. De asemenea, versanţii Dâlmilor
lu’ Firii, cei dinspre pădure, au fost araţi şi cultivaţi cu porumb. Partidul
voia creşterea suprafeţei agricole a ţării. După câţiva ani, s-a renunţat şi
terenul a fost redat păşunii, cum fusese de veacuri.
După entuziasmul forţat al primilor ani ai colectivizării, satul a
ajuns o ruină. Cultura viţei-de-vie altoite, pe rod în anii ’60, pe dealul de
lângă casa lui Brudan Filuc, a fost abandonată. Poate era greu de întreţinut,
era mai pretenţioasă. Oamenii au început să îşi pună vie „Nova”, un soi
mai puțin pretențios și de calitate inferioară, în propriile grădini, cele din
hotar fiind treptat abandonate şi ele.
Cea mai gravă problemă a localității este că tinerii au plecat din sat.
Statul trebuia să creeze în sat toate condiţiile omului de la oraş: gaz, apă,
canalizare, drumuri practicabile pe orice anotimp. Ţăranii trebuiau ajutaţi
în valorificarea produselor. Tinerii ar fi rămas în natura pură a satului şi
nu s-ar fi dus să trăiască în „columbarele” oraşelor (aşa numea profesorul
Mircea Zaciu blocurile comuniste). Am trăit 45 de ani în comunism şi 20
în postcomunism şi putem face comparaţia între trecut şi prezent. Haosul
şi instabilitatea din România contemporană este un efect pe termen lung
al anilor de comunism. Unde ar fi fost această ţară, dacă nu venea peste ea
un război nimicitor, care a secătuit resursele ţării, după care a urmat un
regim la fel de pustiitor pe termen lung? Se ştie, totuși, că sunt mulţi
nostalgici ai fostului regim, care oferea tuturor o casă şi un loc de muncă.
Nu ştim să fi murit cineva de foame, deși galantarele magazinelor erau mai
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mult goale, cu rafturile ornate, ici-colo, cu „tacâmuri” (gheare și gâturi de
pui sfrijiți) și parizer, cu acele cozi interminabile, unde te așezai de cu
noapte, să prinzi un litru de lapte, ceva carne sau unt, ulei și zahăr, chiar și
pâine, la porție toate. Merită citat aici istoricul Vlad Georgescu, fost angajat
al postului de radio Europa Liberă, deci care nu poate fi bănuit de simpatii
comuniste: „În ceea ce mă priveşte – scria el, în 1984 –, mi se pare limpede
că, la capătul a 40 de ani de comunism în România, trăsăturile negative le
covârşesc în chip evident pe cele care ar putea fi eventual considerate drept
pozitive; cu toate acestea, nicio epocă nu a avut doar părţi rele, chiar şi
vremea migraţiilor sau cea fanariotă au adus cu ele şi lucruri pozitive.
Funcţiile organismului social pot fi încetinite, pervertite, dar niciodată cu
desăvârşire blocate, indiferent de regimul politic.” 187
La ora actuală există în sat trei fermieri importanţi, care au investit
în maşini şi unelete agricole şi lucrează mari suprafeţe de teren: Bota
Florin, Ciuca Emil şi Poruţiu Ovidiu. E important că pământul nu rămâne
pustiu şi nelucrat.
Primarii care s-au succedat la conducerea comunei Bichiş au făcut
multe lucruri utile şi pentru Nandra: introducerea gazului metan, apoi a
apei potabile (din păcate, puţini şi-au introdus apa în case, preferând să
foloseacă fântânile tradiţionale). Actualul primar al comunei, aflat la al
treilea mandat, domnul Mihály Ferenczy-Attila, a reuşit performanţa, la
care năndrenii nici măcar nu s-ar fi putut gândi, de a asfalta cea mai mare
parte a uliţelor satului. Tot prin eforturile Primăriei, a fost modernizat
localul fostei şcoli, care va avea destinaţia de cămin cultural.
E greu de anticipat care va fi destinul satului în viitor. Viaţa este
plină de surprize. Mulţi năndreni s-au stabilit definitiv în Spania, în SUA,
unul în Olanda, alţii poate şi în alte ţări. Câteva familii din Luduş sau din
altă parte au venit sau revenit în sat şi duc aici o viaţă liniştită.
Sperăm ca satul să revină la viaţa și importanța de odinioară şi să
nu alunece definitiv în uitare.

Apud Ce a fost. Cum a fost. Paul Cornea de vorbă cu Daniel Cristea-Enache, Polirom,
Cartea Românească, Iaşi, 2013, p. 95.
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V. Să salvăm de la uitare!
Aspecte ale graiului din satul Nandra 188
Încercând să salvăm de la alunecarea în uitare şi unele cuvinte din
graiul folosit în satul Nandra, publicăm un inventar cu cele mai cunoscute
regionalisme folosite în sat. În acest demers, pe lângă studiul profesorului
Nicolae Felecan, amintit mai jos, de un real folos ne-au fost şi următoarele
dicţionare de regionalisme: Mihaela Marin; Carmen Nedelcu, Dicţionar de
regionalisme, Editura All Educațional, Bucureşti, 2002; Nicolae Sebeşan,
Vorba dulce din bătrâni. Vorbe de pe la noi. Mic dicționar de regionalisme
ardeleneşti. Comuna şi plasa Beliu – zona de jos a Crişului Alb, Editura
Team – CCD Braşov, Braşov, 2005; Roxana Marin, Mic dicționar de
regionalisme ilustrat (pentru uz şcolar), Editura Team CCD, Braşov, 2006;
Ruxandra Chiş; Alina Laza, Dicţionar de regionalisme din zona Şteiului,
Editura Didactica Militans, Casa Corpului Didactic Oradea, Oradea, 2009;
Dorin Ştef, Dicţionar de regionalisme şi arhaisme din Maramureş (DRAM).
Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Maramureş, Baia Mare, 2015 (acest
dicţionar fiind singura lucrare de profil, redactată în mod profesionist,

Ideea acestui studiu ne-a fost sugerată de un articol similar, al regretatului lingvist şi
filolog din Baia Mare, prof. univ. dr. Nicolae Felecan, de a cărui prietenie ne-am bucurat
în ultimele decenii. E vorba de studiul Aspecte ale graiului din satul Caila, jud. BistriţaNăsăud, publicat în volumul Nicolae Felecan, Lingvistică şi filologie română, Editura
Mega, Cluj-Napoca, 2020, p. 67-88. Explicaţiile etimologice ale cuvintelor care au această
precizare sunt luate tot din studiul respectiv.
188
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inclusiv prin consultarea unor specialişti, precum Nicolae Felecan, Vasile
Frăţilă, Dumitru Loşonţi şi alţii).
După Atlasele Lingvistice Regionale. Transilvania, satul Nandra
este inclus, așadar, în aria lingvistică Transilvania. Aceasta înseamnă că,
din punct de vedere lexical, graiul local conţine, în general, cam aceleaşi
cuvinte specifice, cu diferenţe care ţin de preocupările locuitorilor sau de
unele particularităţi fonetice și de influențele limitrofe. Multe cuvinte
identice găsim şi în operele scriitorilor ardeleni, Ioan Slavici, Liviu
Rebreanu, Pavel Dan sau Ion Agârbiceanu.
Întâlnim astfel, şi în vorbirea năndrenilor, cuvinte moştenite din
latină: rom. arină (< lat. arena), rom. bute (< lat. buttis), rom. nap (< lat.
napus), rom. păcurar (< lat. pecorarius), rom. rânced (< lat. rancidus), rom.
turmă (< lat. turma), din maghiară: rom. beteag (< magh. beteg), rom. bistoş
(< magh. biztos), rom. chindeu (< magh. kendö), rom. cipcă (< magh. csipke),
rom. ciurdă (< magh. csorda), rom. handralău (< magh. vandorlo), rom. hei
(< magh. hely), rom. işcutuie (< magh. skatulya), rom. ticlăzău (< magh.
téglázó) ș. a. Cuvintele maghiare sunt explicabile prin convieţuirea de secole
cu locuitorii celor două sate maghiare, Bichiş şi Ozd. Desigur, există şi
cuvinte maghiare împrumutate din limba română: magh. kertica (< rom.
cârtiţă), magh. fustely (< rom. fuştel), magh. makris (< rom. măcriş), magh.
pocsumb (< rom. pociumb), magh. esztena (< rom. stână) etc.
Mai puţine, comparativ cu împrumuturile din limba maghiară,
sunt cuvintele germane: rom. bină (< germ. Bühne), rom. cufăr (< germ.
Koffer), rom. fain (< germ. fein), rom. glajă (< germ. Glas), rom. ştrimfi (<
germ. Strümpfe), rom. ţuric (< germ. zurück) etc. Şi cuvintele germane au
intrat în limba năndrenilor prin contactele directe avute de aceştia cu saşii
transilvăneni. În Conscripţia fiscală a Transilvaniei din anul 1750, se
spunea că locuitorii din Nandra „trăiesc din munca mâinilor proprii şi se
întreţin, în general, din venitul agriculturii. Ei obişnuiesc să-şi desfacă
produsele în piaţa din Aiud [subl. I.R.], aflată la două mile distanţă”. Alte
cuvinte germane au putut fi preluate pe filiera limbii maghiare.
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Avem apoi cuvinte de origine slavă: rom. blid (< sl. bliudǔ), rom.
boală (< sl. bolĭ), rom. citov (< sl. čitav), rom. găluşcă (< ucr. haluška), rom.
pagubă (< sl. paguba), rom. poiată (< sl. pojata).
Mai puţine, dar existente totuşi, sunt elementele turceşti: rom. beci
(< tc. beč), rom. chiabur (< tc. kiabir), rom. chirpici (< tc. kerpiç), rom.
covată (< tc. covata), rom. năframă (< tc. mahrama).
De-a lungul istoriei, în Ţările Române au ajuns şi evreii. Se ştie că,
„în perioada medievală, evreii au fost prigoniţi de cruciaţii aflaţi în drum
spre Ierusalim [care îi făceau vinovaţi de moartea lui Isus Hristos, n. I.R.],
motiv pentru care s-au refugiat în regiunile din estul Europei, inclusiv în
Galiţia. De aici, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, ajung în
Maramureş, unde se stabilesc, răsfiraţi, în mai multe sate.”189 În orice caz,
în conscripția din 1900, se remarcă, pentru prima oară, prezenţa unor
evrei, puţini (între 7 şi 10 persoane) în Nandra şi în satele din jur. De la ei
ne-au rămas cuvinte evreieşti, precum: rom. cuşer (< ebr. kâscher), rom.
manzăr (= bastard) (< ebr. mamzer), rom. sădrie (= tribunal) (< ebr.
sanhedrin) etc.
În fine, să consemnăm şi existenţa unor cuvinte ţigăneşti: rom.
acana (= mai la o parte, în lături) (< ţig. hacana), rom. a dili (= a lovi, a
bate) (< ţig. dilo) etc.
Există câteva cuvinte pe care nu le-am găsit în dicţionarele de
regionalisme: cocârţi (= bureţi de rouă), căiţă (= căciulă pentru copii mici),
mogzănie (= foaită, neam – cu sens peiorativ), nefufen (= molâu), piștarcău
(= fată băiețoasă) etc.
Diferenţe foarte mari se înregistrează la pronunţarea unor cuvinte.
Analiza acestor diferenţe este o problemă foarte complexă şi complicată 190,
Dorin Ştef, op. cit., p. 524.
Realitate care se poate constata prin consultarea unor lucrări de specialitate: Dr. Gustav
Wiegand, Professor an der Universität Leipzig, Körösch- und Marosch Dialekte, von ~,
Johann Ambrosius Barth (Arthur Meiner), Leipzig, 1897; Consiliul Culturii şi Educaţiei
Socialiste. Institutul de Cercetări Etnologice şi Dialectologice, Tratat de dialectologie
românească, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1984; Academia Română. Institutul de

189
190
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care nu şi-ar avea rostul în această lucrare, care se adresează publicului larg,
nu doar specialiştilor.
Trebuie spus că, din păcate, satul Nandra nu a făcut obiectul niciunei
cercetări dialectale, pentru că nu găsim localitatea în cele cinci Atlase
lingvistice române pe regiuni. Transilvania, ignorare explicabilă prin faptul că
satul a fost întotdeauna o localitate mică, relativ departe de principalele centre
de comunicaţii din jur (Luduş, Târnăveni, Ocna Mureş).
Voi releva doar câteva trăsături fonetice şi gramaticale specifice satului.
– cuvintele cine, ce, cinci, cioareci, porci se pronunţă ŝine, ŝe, ŝioareŝ,
ŝinŝ, porŝ (se citesc aproximativ şine, şe, şinşi, şioareşi, porşi). E interesant
de relatat aici cazul lătureanului V.O, venit din Fărău în Nandra, unde s-a
şi căsătorit. Năndrenii, ocoşi şi ciufelnici cum erau, l-au ironizat ani la
rând, poate toată viaţa, pentru că folosea formele literare, aflate în uz în
satul Fărău (cine, ce etc.). Nandra şi Fărău erau sate oarecum vecine (cel
puţin prin hotare), dar aceste diferenţe de pronunţie nu trebuie să ne mire.
Cine consultă atlasele lingvistice poate observa că în multe localităţi vecine
existau aceste diferenţe. Astfel, „în Gâmbuţ, Alecuş, Turdaş se pronunţa
ŝinŝ, porŝ, văsălie, pe când în Fărău ĉinĉ, porĉ, văsălíie” 191, idee confirmată,
iată, de Altlasul lingvistic român. Un fenomen identic găsim în alte două
sate vecine, dar cu pronunţii diferite: „Locuitorii din Stâna de Mureş
vorbesc cu ĉe, ĉi (zic ĉe faĉ, la Cheţani ŝe faŝ”192.
– cuvintele vin, vie, vişină, vinars, viţel se pronunţă jin, jie, jâşână,
jinars, jiţăl;
– cuvintele joc, joi, Joiana, jos, jumară se pronunţă aproximativ jioc,
jioi, jios, jiumară. Am aici o amintire legată chiar de familia mea. Când Tata
Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu” Cluj-Napoca. Atlasul lingvistic român pe
regiuni. Transilvania. Date despre localităţi şi informatori, de Grigore Rusu, Viorel Bidian,
Dumitru Loşonţi, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1992; Matilda Caragiu
Marioţeanu; Ştefan Giosu; Liliana Ionescu-Ruxăndoiu; Romulus Todoran, Dialectologie
română, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997.
191
Date despre localităţi şi informatori, ed. cit, p. 122.
192
Ibidem, p. 100.
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a venit lăturean din Botez, sat aflat peste deal de Nandra, i-a spus Mamei:
„Joi vin să te duc!”, iar Mama a fost şocată de pronunţia literară joi.
– cuvintele piept, pieptar, piatră, piaptăn se pronunţa kiept,
kieptarĭ, kiatră, kiaptăn;
– consoana m apare în variantă palatalizată (= muiată) în: ńeru,
ńińic, ńerâială, ńealcoş, ńimurug;
– conjunctivul prezent al verbelor a da, a lua, a sta, a vrea, a bea
este la pers. a 3-a sg. şi pl. să deie, să ieie, să steie, să vreie, să beie;
– se constată prezenţa elementelor finale asilabice în cuvinte
precum: brigaderĭ, cuptorĭ, hoherĭ, şoferĭ, tolcerĭ;
– substantivele nume proprii sau cele care exprimă grade de
rudenie au la genitiv articolul proclitic lu, atât la masculin, cât şi la feminin:
Lia lu Iozefa; Floarea lu Viorel; Ghica lu Filuc, averea lu noru-mea; locu lu
Saveta;
Acestea fiind zise, să vedem un inventor al regionalismelor din
Nandra (multe dintre acestea, legate de anumite ocupaţii, obiecte de uz
casnic etc., au dispărut, odată cu obiectele pe care le denumeau).
*
A

arendă, s.f. – cedare temporară a
dreptului de exploatare a
unor bunuri, în schimbul
unei plăți.
arină, s.f. – argilă folosită la
lipitul casei, pe jos.
arvon, s.n. – acont, avans, plată
anticipată.
asânta, vb. – a recruta (< germ.
assentieren).
asântare, s.f. – recrutare (< germ.
Assentierung).

abrictălui, vb. – a pune la punct,
a muştrului; a face ordine
(< abriktoni).
acăţ, s.m. – salcâm (< germ.
Akazien).
adălmaş, s.n. – băutură de cinste
în urma unei vânzări sau
cumpărări.
ai, s.m. – usturoi.
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bină, s.f. – scenă (< germ. Bühne).
bistoş, adv. – cu siguranță, cu
certitudine, desigur (< magh.
biztos).
bitang, s.m. – copil din flori,
bastard.
blândă, s.f. – erupție de natură
alergică, sub forma unor
bășici roșii sau albe, însoțite
de mâncărime.
blendura, vb. – a atârna.
blid, s.n. – farfurie.
blidar, s.n. – dulap în care se ţin
blidele.
boactăr, s.m. – paznic de noapte;
om care strigă peste sat,
pentru a transmite anumite
veşti, ordine etc. (< magh.
bakter).
boandă, s.f. – îmbrăcăminte din
piele de oaie, cu lâna în afară;
bundă.
boboanţe, s. m., pl. – bomboane
(< germ. Bombons).
bobotaie, s.f. – flacără mare.
bocăni, vb. – a ciocăni, a izbi cu
un obiect tare în ceva.
boghi, s.n. – grămadă de fân, mai
mică decât o căpiţă.
boldă, s.f. – prăvălie.
bolund, adj. – smintit, nebun
(< magh. bolond) .

azvară, adv. – astă-vară, vara
trecută.
B
bai, s.n. – supărare, părere de rău
(< magh. baj).
baraboi, s.m. – plantă erbacee cu
tulpina înaltă, cu flori albe,
cu rădăcină comestibilă în
formă de bulb; alunele.
barşon, s.n. – catifea de orice
culoare (< magh. bársony).
batăr, adv. – măcar, cel puţin
(< magh. bátor).
băgător, s.m. – cel care bagă
snopii în batoză.
băl, adj. – alb; (despre oi) de
culoare albă.
bătucă, s. f. – pipotă, rânză.
bătucí, vb. – a bătători.
băţos, adj. – arogant, înfumurat.
beli, vb. – a tăia, a jupui.
berlui, vb. – a căptuşi o haină
(< magh. berelni).
berluială, s.f. – căptuşeală la o
haină (< magh. bérlés).
beşteli, vb. – a certa (< germ.
bestellen).
beteag, adj. – bolnav (< magh.
beteg).
bili, s.m. – oală de noapte.
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bondar, s.m. – insectă înrudită cu
albina; bărzăun; orice insectă
mare care bâzâie; (reg.)
trântor.
borhot, s.n. – fructe fermentate,
care se fierb, pentru a se
extrage alcoolul.
boscoană, s.f. – farmec, vrăjitorie.
boscorodi, vb. – a vorbi (singur);
a certa.
bostan, s.m. – dovleac.
box, s. – cremă de ghete (< magh.
bocsz).
brambura, adv. – în expresia „a
umbla brambura” = a umbla
fără rost, fără un scop clar.
brăcinar, s.n. – curea, folosită la
legatul pantalonilor în jurul
brâului.
brâglă, s.f. – parte mobilă la
războiul de țesut, care susține
spata.
brişcă, s.f. – briceag; trăsurică
ușoară, neacoperită, cu două
roți, trasă de obicei de un
singur cal; cabrioletă, șaretă.
bubă, s.f. – rană, umflătură.
bucta, vb. – a păţi, a rata.
bughilarăş, s.n. – portmoneu
(< magh. buggilaris).
buhă, s.f. – bufniţă.

buiac, adj. – care trăiește bine,
răsfățat; zburdalnic, nebunatic;
nechibzuit.
buigui, vb. – a vorbi fără înţeles; a
aiuri.
buleandră, s.f. – haină veche,
ponosită.
bucşă, s.f. – inelul care se pune în
capătul
osiei,
înaintea
cuiului, pentru a ţine roata
carului (< germ. Büchse).
budigăi, s.m. pl. – chiloţi de damă
(< magh. bugyigó).
bumb, s.m. – nasture.
bumbișcă, s.f. – broșă.
buntuz(u)i, vb. – a deranja lucrurile,
a împrăștia (<*bontozni).
bute, s.f. – butoi; putină pentru
murat varza (< lat. buttis).
C
calapăr, s.m. – plantă cultivată în
grădinile ţărăneşti, cu miros
plăcut.
canapei, s.n. – mobilă (cu spătar
și
cu
brațe,
uneori
capitonată), pe care se stă și
se poate dormi.
canceu, s.n. – cană, ulcică.
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cantă, s.f. – vas din sticlă, de
formă lunguiaţă, cu gâtul mai
strâmt.
casa dinainte – odaia cea gătită,
pregătită pentru musafiri.
catrafuse, s.f., pl. – obiecte
casnice, mărunte; boarfe.
căiţă, s.f. – scufiţă; căciulă pentru
copii.
căldare, s.f. – cazan (de fiert ţuică
sau pentru fiert silvoizul).
cănac, s.m. – ciucure.
căpăţan, s.n. – curelăria care se
pune în capul calului, când e
înhămat (< capitium).
cătană, s.f. – soldat, militar.
cătăneț, adj. – semeț, cu capul sus.
cătăni, vb. – a certa, a pune la
punct.
cătărigă, s.f. – (pl. cătărigi) două
prăjini prevăzute cu câte un
suport pe care se pun
picioarele și care sunt folosite
pentru a umbla la o înălțime
oarecare deasupra solului
(mai ales în locurile noroioase);
picioroange.
cătrăni, vb. – a se supăra, a se necăji.
cătrănit, adj. – de culoare închisă;
tuciuriu, negru; amărât,
supărat, necăjit; otrăvit,
înveninat.

căoaci, s.m. – fierar (< magh.
kováks).
căuăcie, s. f. – fierărie.
câcădară, s.f. – măceș (fructul).
căcărează, s.f. – balegă de capră,
oaie etc.
cârlan, s.m. – berbec de doi ani.
cârtaboş, s.m. – caltaboş (< magh.
kolbász).
câtigarĭ, s.n. – adăpost pentru găini.
cea, intrej. – strigăt cu care se
mână animalele de tracţiune
la dreapta (vs. hois = la
stânga).
ce(a)glău, s.n. – lemn care prinde
loitrele în partea dinainte şi
dinapoi a carului.
cenuşar, s.n. – faţa de masă, de
obicei din cânepă, pe care se
răstoarnă mămăliga.
cep, s.n. – dop de lemn, de formă
tronconică, cu care se astupă
gaura butoiului; gaură de
umplere sau de scurgere a
lichidului dintr-un butoi care
se închide cu un cep.
ceteraş, s.m. – lăutar
ceteră, s.f. – vioară (< cithera).
ceternie, s.f. – jgheab la acoperişul
casei, pe care se scurge apa
când plouă (< csatorna).
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cheag, s.n. – ferment extras din
sucul gastric al rumegătoarelor
tinere, care are proprietatea
de a închega laptele (< lat.
coagulum).
chefe, s.f. – perie
chefeli, vb. – (despre animale) a
peria (< magh. kefélni).
cherestulu (de-a), loc. adv. – de-a
curmezişul (< magh. keresztül).
cheţ, interj. – strigăt cu care se
alungă pisica (< germ. Katze).
chilav, adj. – schilod, olog .
chilăvi, vb. – a se schilodi.
chimineu, s.n. – chimen.
chindeu, s.n. – prosop (< magh.
kendö).
chiorăit, s.n. – sunet produs de
sistemul digestiv.
chip, s.n. – fotografie.
chişafău, s.n. – bucată de lemn, de
care se prind lanţurile calului
care trage o căruţă.
cigă, s.f. – scripete aşezat în
spatele carului, prin care se
trece funia sau lanţul, pentru
a lega încărcătura de fân sau
paie.
cinaş, adj. – drăguţ, frumos.
cioareci, s.m., pl. – iţari

cioci, s.m. – ciorapi țărănești
femeiești, făcuți din postav
alb (călțuni).
ciolomadă, s.f. – porumb
semănat des, folosit ca nutreţ
ciondăni, vb. – a se sfădi (< germ.
schänden).
ciopor, s.n. – grup de animale de
același fel (și de aceeași
vârstă); grup, ceată, mulțime
de oameni.
cioroflea(ş)că, s.f. – noroi subţire,
mâzgă.
cipcă, s.f. – dantelă (< magh. csipke).
cir, s.n. – zeamă îngroşată, scoasă
din mămăliga care fierbe,
înainte de a fi mestecată
(< ucr. čyr).
citov, adj. – întreg, nevătămat,
sănătos (la minte).
ciucalău, s.m. – ştiulete de
porumb.
ciuhă, s.f. – sperietoare de păsări
(< germ. Scheuche).
ciuguli-ciuguli, interj. – strigăt cu
care se cheamă porcii.
ciupelí, vb. – a jumuli, a smulge
(penele păsărilor de casă,
pentru a fi gătite)
ciurdă, s.f. – cireadă de vaci, de
boi (< magh. csorda).
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ciurdar, s.m. – persoană care
păzeşte o turmă de vaci;
văcar.
clacă, s.f. – muncă prestată
benevol în folosul cuiva,
urmată de o petrecere.
clanetă, s.f. – clarinet.
cleoambă, s.f. – creangă, ramură.
clocă, s.f. – cloşcă, găină care
cloceşte sau care a scos deja
pui.
cloţan, s.m. – guzgan, şobolan.
cocârţi, s.m., pl. – bureţi de rouă
cocean, s.m. – ştiulete de porumb,
desfăcut de boabe.
cocie, s.f. – trăsură pentru
transportul persoanelor.
cociş, s.m. – vizitiu (< magh.
kocsis).
cocoţa, vb. – a se căţăra.
codorişte, s.f. – coadă de bici.
coghilă, s.f. – dispozitiv pentru
transportul plugului pe
drum; cobilă.
cohăli, vb. – a fierbe, a găti
(< germ. kochen).
colb, s.n. – praf.
colibă, s.f. – adăpost provizoriu
pentru oameni.
comarnic, s.n. – construcţie cu
acoperiş, ridicată în apropierea
stânii păcurarului, unde se
mulg oile.

comănac, s.n. – pălărie rotundă,
confecţionată din paie.
combaină, s.f. – maşină agricolă
de secerat şi treierat;
combină.
conci, s.n. – coc.
conie, s.f. – bucătărie de vară
(< magh. conyha)
continit, s.n. – pășune
copcioli, vb. – a potrivi
copârşău, s.n. – sicriu (< magh.
koporso).
corbaci, s.n. – bici făcut din
curele.
corci, vb. – a se amsteca.
cortorar, s.m. – ţigan nomad.
cosor, s.m. – cuţit cu vârful
încovoiat, utlizat de regulă în
viticultură şi pomicultură.
cost, s.n. – (numai în expresia a
sta în cost, adică a sta în
gazdă) (< germ. Kost).
coşer, s.n. – construcție din
împletitură de nuiele, pentru
păstrarea porumbului și a
altor produse agricole; pătul.
coşniţă, s.f. – coş din nuiele, lipit
cu lut, în care se ţineau
familiile de albine.
cotá, vb. – a căuta.
coteţ, s.n. – cocină pentru porci.
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mânere, folosită pentru
îndreptat sau răzuit lemnul.
cute, s.f. – gresie cu care se ascut
obiectele tăioase, mai ales
coasa (cos, cotis).

covată, s.f. – recipient din lemn,
folosit pentru frământatul
aluatului.
credenţ, s.n. – bufet, dulap.
criptă, s.f. – cavou subteran, folosit
ca loc de înmormântare
pentru familiile nobile. În
satul Nandra exista o
asemenea criptă.
cruce, s.f. – 17 snopi de grâu, cu
unul pus deasupra, imediat
după seceriş, pentru a se usca
paiele şi pentru a se feri
spicele de ploaie, până la
transportul snopilor la arie.
cucuruz, s.m. – porumb (planta şi
rodul ei).
cufăr, s.n. – geamantan, valiză
(< germ. Koffer).
cupă, s.f. – unitate de măsurat
lichide (dar şi făină, tărâţe
etc.), egală cu 1 kg.
curechi, s.m. – varză.
curpen, s.m. – arbust elastic
(liană), din care se făceau
coşerci.
custură, s.f. – unealtă în formă de
cuţit (sau un cuţit vechi),
folosită pentru curăţatul
încălţămintei de noroi.
cuţitoaie, s.f. – unealtă dintr-o
lamă ascuţită, cu două

D
daghilă, s.f. – namilă, animal
mare, greoi.
damf, s.n. – miros greu, urât
(< germ. Dampf).
dară, adv. – da, sigur, bineînţels.
dare, s. f. – impozit.
dăpăna, vb. – a depăna firul tors
de pe fus.
dărab, dărabă, s.n. sau s.f. –
bucată (< magh. darab).
dărăghi, vb. – a fragmenta, a
fărâmiţa.
dâcă, s.f. – mânie, pică.
dâcos, adj. – gelos, invidios,
pizmaș, pizmuitor, ranchiunos.
dâlmă, s.f. – deal.
dârg, s.n. – instrument de lemn,
asemănător în partea de jos
cu o sapă dreaptă, având o
coadă lungă, folosit la
scoaterea jarului şi a cenuşii
din cuptorul de făcut pâine.
deauna, adv. – direct, în acelaşi
timp.
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dechilin, adv. – separat.
deda, vb. – a se deprinde, a se
obişnui, a se familiariza cu
ceva, a se acomoda; a se
consacra, a se dedica unui
anumit lucru.
dehăma, vb. – a da jos hamul de
pe cal.
dejghina, vb. – a rupe în două, a
despica.
deocheat, adj. – fermecat,
îmbolnăvit de deochi.
derdeluş, s.n. – loc în pantă,
folosit de copii pentru a se da
cu sania.
desagă, s.f. – traistă confecţionată
din pânză ţesută.
descânta, vb. – a rosti descântece
însoțite de anumite gesturi,
pentru a îndepărta un farmec,
a vindeca de o boală etc.
deschilini, vb. – a (se) deosebi, a
(se) separa.
destrăbălat, adj. – desfrânat,
dezordonat.
deşăla, vb. – a îndoi, a vătăma, a
frânge spinarea unui animal
sau a unui om, cu poveri ori
eforturi prea mari sau cu
lovituri puternice; a speti.
deşti, s.n. – deget.

dete, s.f., pl. – în expresia a merge
la dete = a merge în povești
(de la Dietă, Parlament).
deţ, s.m. – măsură de capacitate
de un decilitru (< deci (liter).
dezbăra, vb. – a renunța la o
deprindere rea, a se lăsa, a se
dezobișnui de un nărav; a se
dezvăța; a reuși să scapi de
cineva sau de ceva care
supără, incomodează; a se
descotorosi.
dipleie, s.n. – hăţuri (la ham)
(< magh. gyepló).
direge, vb. – a drege.
dohot, s.m. – păcură; combustibil
pentru lampă.
drăgăli, vb. – a alinta (< magh.
drágálni).
drăguţ, s.m. – iubit.
drebe, s.f., pl. – ceea ce rămâne
după ce se storc strugurii
(< germ. Treber).
dreve, s.f. p. – maşină de
scărmănat lâna (< germ.
Treber).
drod, s.n. – sârmă.
drojdiuţă, s. f. – drojdie (de bere)
pentru dospitul aluatului.
dudă, s.f. – ţeavă.
duduí, vb. – a tuna.
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duhănaş, s.m. – fumător (< magh.
dogányos).
duhăni, vb. – a fuma.
duhot, s. n. – vaselină pentru uns
osiile căruţelor.
duios, doios, adj. – doritor, dornic
de ceva; care doreşte cu
lăcomie ceva ce nu a mâncat
de multă vreme, lacom de
ceva.
Dumană, s.f. – nume dat vacilor
născute într-o zi de duminică.
dumnezăí, vb. – a înjura
invocând divinitatea.
durduí, vb. – a tuna.
duriga, vb. – a (se) rostogoli.
duşcă, s.f. – cantitate de băutură
(alcoolică, de regulă), care se
poate bea dintr-o singură
înghițitură.

fedăr, s.n. – arc (la diferite
mecanisme) (< germ. Feder).
fedeleș, s.n. – ploscă (de lemn),
butoiaș pentru dus apă de
băut la câmp.
feldără, s.f. – baniţă, măsură de
capacitate pentru cereale,
egală cu 16 kg.
fele, s.f. – măsură de capacitate
pentru lichide, egală cu o
jumătate de litru.
feleharţ, s.n. – cruce (la căruţă).
férea, adv. – la o parte (< magh.
fére).
felcer, s.m. – asistent medical.
felderă, s.f. – măsură pentru
cereale (aproximativ 15 kg).
fercheş, adj. – elegant, dichisit,
gătit.
ferhong, s.n. – perdea la ferestre
(< germ. Vorhang).
ferie (şerie), s.f. – măsură de
capacitate pentru lichide,
egală cu 10 litri.
feştanie, s.f. – sfeștanie (slujbă
religioasă, oficiată de preot,
constând în rugăciuni şi
stropirea cu apă sfinţită a
gospodăriilor şi oamenilor.
feşteală, s.f. – vopseală.
feşti, vb. – a vopsi.

F
fain, adj. – frumos; ales, distins
(< germ. fein).
făgădău, s.n. – han; ospătărie,
cârciumă.
fătărău, s.m. – fătălău, timid, cu
apucături de fată.
fâsaică, s.f. – fasole.
fâţâi, vb. – a se agita.
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feştilă, s.f. – fitil (de lumânare, de
lampă, de opaiț).
fideu, s.n. – capac de lemn sau
tablă pentru oale.
filigorie, s.f. – pavilion, chioșc,
cerdac; foișor construit în
fața intrării la casă, cu
acoperiș separat, în două ape,
prin extensia tindei.
fircăli, vb. – a mâzgăli (o foaie de
hârtie, mai ales cu creionul)
(< magh. firkálni).
firetic, adj. – furios, îndârjit,
înfuriat, întărâtat, înverșunat,
mâniat, mânios, pornit.
fişpan, s.m. – prefect, comandant.
flamă, adj. – mulţime, lume
multă sau ceva ce se află în
cantitate mare.
fleancă, s.f. – gură.
fleandură, s.f. – bucată, dărab,
zdreanţă (< germ. Flander).
fleşer, s.m. – măcelar.
foaită, s.f. – soi (rău), rasă (rea)
(< magh. fajta).
foale, s.n. – abdomen, burtă,
pântece, stomac.
foastăn, s.n. – scândură, blană
groasă.
fodor, s.m. – (mai ales la plural)
încreţitură pe mânecile

cămăşilor femeieşti (< magh.
fodor).
foi, s.n. – (burduf) cu care se suflă
în foc la fierărie.
fofârlica, s. f. – (în expr.) A umbla
cu fofârlica = a face
șmecherii, înșelăciuni; a
încerca să înșele pe cineva.
fotoghin, s.n. – petrol, gaz lampant.
frăgar, s.m. – dud.
fum, s.n. – gospodărie (într-o
localitate rurală); casă.
fundoi, s.n. – parte a acoperişului
unei case ţărăneşti.
furcuţă, s.f. – furculiţă.
furduli, vb. – (despre un vehicul)
a se duce sau a aluneca într-o
parte (< fordulni).
furtişag, s.n. – furt, hoţie.
fuşări, vb. – a face un lucru în
grabă, superficial.
fuştel, s.n. – fiecare dintre
vergelele sau scândurile
orizontale, care formează
treptele unei scări.
G
galiscă, s.f. – colivie pentru păsări.
galiţă, s.f. – (întrebuinţat mai ales
la plural) orătănii, păsări de
curte.
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glajă, s.f. – sticlă (recipient)
(< germ. Glas)
glod, s.n. – noroi, mâl.
golişte, s.f. – poiană (în pădure).
goniţă, adj. – animal “în călduri”
(se referă de obicei la vacă).
gordună, s.f. – contrabas
(< magh. gordon).
goz, s.n. – rest, gunoi, mizerie.
groasă, adj. – (despre femei)
gravidă.
grof, s.m. – nobil maghiar,
proprietar de terenuri.
grumaz, s.m. – gât.
grumpănă, s.f. – cartof.
guguli, vb. – a dezmierda, a
mângâia.
gunoi, s.n. – bălegar.
guşă, s.f. – locul unde firul de lână
sau de cânepă tors e mai gros,
din
cauza
aglomerării
scamei.
gută, s.f. – apoplexie, dambla.

gardină, s.f. – şanţul circular
făcut la capetele interne ale
doagelor unui butoi.
găbănaş, s.n. – magazie în care se
păstează cerealele şi, adesea,
şi alte lucruri; hambar;
grăjdoi (< magh. gabanás).
găluşcă, s.f. – preparat culinar în
formă relativ sferică, din griş
şi ou, fiert în supă de pui;
sarma.
găta, vb. – a se pregăti, a se aranja,
a se împodobi; a termina, a
isprăvi.
gătej, s.n. – creangă uscată
găzdoaie, adj. – bogată.
găzduşag, s.n. – avere.
gâșí, vb. – a ghici.
gâdiganie, s.f. – goangă, insectă,
gânganie.
gârlici, s.n. – intrare îngustă în
pivniţă.
gheb, ghebe, s.n. – specie de
ciuperci comestibile.
gheşeft, s.n. – afacere, negustorie,
câştig.
ghezăş, s.n. – tren (< magh. gözös).
ghiciuli, vb. – a evalua (< magh.
becsülni).
ghiora, vb. – a zgâria.
ghiriş, s.m. – slugă, iobag.

H
ha

(?), interj. – exprimă
interogaţia: Poftim? Ce-ai
spus?
hacana, adv. – mai la o parte
(< ţig. hacana).
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hâş, interj. – sunet prin care se
îndepărtează o găină.
hâşâi, vb. – a alunga, a îndepărta.
hâţâi, vb. – a se legăna; a se
zgâlţâi.
hei, s.n. – ogradă (< magh. hely).
hebereu, adj., adv. – aiurit, rătăcit
(< heverö).
heghi, interj. – la dreapta (pentru
vitele înjugate); cea!
heticos, adj. – bolnav de
tuberculoză.
hibă, s.f. – defect, cusur.
hoaspă, s.f. – înveliș al grăuntelui
de cereale, al bobului de
fasole, de mazăre etc.
hoaşcă, s.f. – femeie bătrână.
hoher, s.m. – călău, tâlhar;
şmecher.
holbură, s.f. – volbură.
holtei, s.m. – burlac.
horaiţ, s.n. – (în expresia a umbla
pe horaiţ) a umbla fără un
scop anume.
hudă, s.f. – cale, potecuță.
hulubă, s.f. – fiecare dintre cele
două prăjini prinse de crucea
căruței, a trăsurii etc., între
care se înhamă calul; rude.
hurduca, vb. – a scutura, a zgâlţâi,
a zdruncina.

halău, s.n. – bucată de lemn
scobită, din care beau vitele
apă (< háló).
hameş, adj. – viclean, şiret.
haţa(-ne), interj. – strigăt (uneori
repetat) cu care se alungă
porcii (heccelni = a asmuţi).
haznă, s.f. – folos (< magh.
haszon).
hăbăuc, adj. – zăpăcit, buimac,
năuc.
hăis, interj. – strigăt pentru
animalele înhămate sau
înjugate (la stânga).
hăizaș, s.n. – construcție utilitară
în gospodărie.
hămăială, s.f. – lătrat al mai
multor
câini
deodată;
hămăit, hămăitură.
hămesit, adj. – lacom, nesătul.
hămeşag, s.n. – șmecherie.
hăndrălău, s.m. – vagabond.
hăţ, s.n. – frâu.
hău, s.n. – prăpastie adâncă; abis,
genune.
hâí, vb. – a (se) dărâma.
hâră, s.f. – ceartă, zâzanie,
neînţelegere.
hârb, s.n. – cratiţă.
hârău, s.m. – uliu,
hârciog, s.m. – cârtiţă.
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hurlup, s.m. – prună degenerată
de o ciupercă parazită, care
are aer în locul sâmburelui, e
acrișoară și de un gust plăcut,
fiind căutată mai ales de
copii.
hurui, vb. – a face zgomot.
huşte, s.f., pl. – coji de boabe (de
grâu), din care se face borşul,
folosit la pregătirea unor
mâncăruri.

isprăvi, vb. – a rezolva, a finaliza
ceva.
işcutuie, s.f. – cutie (de chibrituri)
(< magh. skatulya).
iugăr, s.n. – veche unitate de
măsură pentru suprafeţe
agrare, folosită în Transilvania,
egală cu 0,5775 de hectare
(< germ. Juger).
izmană (izmene), s.f. – indispensabili.

I

Î

iaba, adv. – degeaba.
iasară, adv. – în această seară.
ic, s.n. – pană de lemn sau de
metal, folosită la secţionarea
lemnului sau în alte ocazii.
icni (a se), vb. – a se înfige.
iè, adv. – da (ba iè – ba da).
ileu, s.n. – nicovală mică, folosită
când se bate coasa.
inimă, s.f. – stomac (în expresia
pe inima goală).
ioi, interj. – cuvânt care exprimă
nemulţumire, surpriză, teamă, durere.
iosag, s.n. – avere (< magh.
jószág).
ipen, adj. – întreg (din punct de
vedere fizic), sănătos.

îhî, interj. – da, de acord.
îmbănuit, adj. – nesigur, ezitant
(în expr. a fi îmbănuit = a
avea o îndoială)
îmblăti, vb. – a treiera; a ciomăgi,
a bate.
îmboldi, vb. – a atrage atenţia
cuiva.
îmboţî, vb. – a șifona; a înghesui.
îmbrobodi, vb. – a lega năframa
sub bărbie; a înşela, a amăgi,
a păcăli.
îmbuca, vb. – a gusta din mâncare.
îmbumba, vb. – a se încheia la
nasturi.
îmbuna, vb. – a calma, a linişti.
împeliţat, adj –
afurisit,
blestemat; drac împelițat – se
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jăruitor, s.n. – prăjină cu care se
scormonește
focul
în
cuptorul de făcut pâine.
jândar, s.m. – jandarm.
jântiţă, s.f. – produs lactat,
preparat prin încălzirea lentă
a zerului provenit de la
scurgerea cașului.
jântuială, s.f. – zer gras stors din
caș; zer rămas de la urdă.
jâtar, s.m. – paznic de câmp.
jilău, s.n. – rindea.
jireadă, s.f. – (gireadă) şiră, stog
(de grâu, de paie etc.).
jireghe, s.f. – scul de dimensiuni
mai mari, din firul tors de
cânepă, lână etc.
jidan, s.m. – evreu.
jîlav, adj. – pătruns de umezeală.
jilău, s.n. – rindea.
jiucuțî, vb. – a (se) supune la un
mare efort, a (se) istovi.
joardă, s.f. – nuia lungă, flexibilă.
jugăni, vb. – a castra.
jumară, s.f. – resturi comestibile,
rezultând din topirea grăsimii de porc.
jumătate, s.f. – claie mică formată
din snopi așezați în formă de
cruce.
junghi, s.n. – durere ascuţită din
zona intercostală.

spune despre un copil
neastâmpărat, poznaș, obraznic.
împrilostit, adj. – necugetat,
nesocotit.
încătrău, adv. – încotro; (n-ai
încătrau) – n-ai de ales.
încelui, vb. – a înşela.
închilit, adj. – nedezvoltat,
pricăjit.
îndărăpt, adv. – îndărăt, înapoi.
îndărăvnic, adj. – îndărătnic,
încăpățânat.
înfiripa, vb. – a începe.
îndruga, vb. – a pronunța
nedeslușit
cuvintele,
a
îngăima; a exprima prost
ceva; a fi fără șir la vorbă; a
vorbi fără rost; a face ceva în
pripă; a înjgheba.
înghia, vb. – a îndemna, a pofti, a
invita.
îngloda, vb. – a se afunda în noroi.
întăbula, vb. – a înscrie ceva în
cartea funciară (< germ.
intabulieren).
întruna, adv. – mereu, continuu.
înturna, vb. – a (se) întoarce.
J
jamblă, s.f. – franzelă albă.
jăb (var. jăp), s.n. – buzunar.
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junghia, vb. – a înjunghia
(porcul, de pildă).
junincă, s.f. – viţea de doi ani.
jup, s. m. – coceni de porumb,
tulei, tăiaţi după culesul
ştiuleţilor şi legaţi.

lebeniţă, s.f. – pepene verde.
lela (în expr. a umbla lela) – a
hoinări, a vagabonda, a bate
drumurile.
lele, s.f. – termen de respect cu
care se adresează la țară un
copil sau o persoană mai
tânără unei femei în vârstă.
lepedeu, s.n. – cearşaf.
lér, s.n. – cuptor la soba de gătit
(< magh. ler).
leucă, s.f. – bucată de lemn gros,
curbat, partea de jos
sprijinită pe osia carului, iar
cea de sus susţinând loitra.
lezne, adj., adv. – ieftin.
libuț, s.n. – fluier din ramură de
alun sau de salcie.
lichiu, s.n. – pâine mică, făcută în
cuptor, umplută cu varză,
prune, mere etc.
licru, s.n. – bluză dintr-un
material mai gros.
lipsă, s.f. – nevoie.
liungură, s.f. – lingură
loitră, s.f. – scară; părţile laterale
ale carului.
lotru, adj. – vioi, ager.
luhără, s.f. – trifoi (< magh.
lohere).

L
laboş, s.n. – cratiță.
laghiţă, s.f. – laviță.
laibăr, s.n. – haină ţărănerască
din pănură (postav), scurtă
până la talie, de obicei fără
mâneci;
pieptar;
vestă
(< germ. Leibel).
laolaltă, adv. – împreună, la un
loc.
larmă, s.f. – gălăgie.
lămpaş, s.n. – felinar.
lădoi, s.n. – ladă pentru cereale.
lătúră, s.f. – resturi de mâncare,
amestecate cu apă, care se
dau la animale.
lăturean, s.m. – fecior din alt sat,
care vine la peţit.
lăzuí, vb. – a curăţa pădurea de
lemne mai subţiri, uscate etc.
leac, s.n. – medicament, doctorie.
leat, s.n. – contingent; a fi leat cu
cineva = a fi de aceeaşi vârstă,
generaţie.
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luţărnă, s.f. – lucernă; plantă
folosită ca nutreţ pentru
animale.

mândulă, s.f. – amigdală; caisă
(< magh. mandala).
mânjală, s.f. – scrobeală (pentru
urzeală).
mârli, vb. – (despre berbeci şi oi)
a se împreuna.
mâţă, s.f. – pisică.
mejdie, s.f. – fâşie de pământ,
acoperită cu iarbă (sau nu)
între două proprietăţi vecine
(< magh. mézsgye).
melegarĭ, s.n. – loc special
amenajat (pământ amestecat
cu gunoi de grajd), în care
primăvara se pun răsadurile.
melin, s.m. – liliac (planta).
meliţá, vb. – a trăncăni, a flecări.
meliţă, s.f. – obiect cu ajutorul
căruia se mărunţeşte cânepa
adusă de la topit.
merindare, s.f. – şervet în care se
învelesc merindele.
mesălău, s. n. – bidinea.
miere, s.c. – zahăr.
miezuină, s.f. – mejdie, răzor,
graniţa
dintre
două
proprietăţi.
mintenaş, adv. – imediat (< magh.
menten).
mişculaţie, s.f. – şmecherie (< magh.
miskuláncia).
moare, s.f. – zeamă de varză acră.

M
mai, s. n. – ficat; bătător.
maioş, s.n. – caltaboş făcut din
măruntaie de porc (mai ales
ficat) şi orez (< májas).
majă, s.f. – veche unitate de
măsură pentru greutăți,
variind, după epoci și
regiuni, între 50 de kg și 100
de kg; cântar pentru greutăți
mari.
mamon, s.m. – diavol, drac.
manoş, s.n. – arătător (la
ceasornic).
marhă, s.f. – animale (de regulă
vită).
mascur, s.f. – mascul (< lat.
masculus).
maşteră, adj. – (mamă) vitregă.
mămăruţă, s.f. – buburuză.
mătanie,
s.f.
–
temenea,
ploconeală.
mătăuz, s.n. – pămătuful de
busuioc
(cu
care
se
aghezmuieşte).
mâná, vb. – a conduce.
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moaltăr, s. sg. – mortar, tencuială
(< germ. Malter).
moaşă, s.f. – cea care asistă
femeile din sat la naştere.
modru (în expr. nu-i modru) –
nu-i chip.
morocoaşă, s.f. – fierul care se
punea pe osiile de lemn,
pentru ca acestea să nu se
roadă (< magh. marokvas).
mocicoş, adj. – murdar (< magh.
mocskos).
mocicoşag, s.n. – murdărie (< magh.
mocskoság).
mogzănie, s.f. – foaită, neam (în
sens negativ).
moşânoi, s.n. – mușuroi de
cârtiţă.
muiere, s.f. – soţie, nevastă.
mulţam, s.n. – mulţumesc.
musai, adv. – neapărat, în mod
necesar (< magh. muszáj).
muştrului, vb. – a certa, a mustra.
mutalău, s.m. – mototol, bleg,
nerod.

năfrămuţă, s.f. – batistă.
năvădi, vb. – (la războiul de
ţesut) a trece firele urzelii
prin iţe şi spată.
nealcoş, adj. – elegant, aranjat,
dichisit; mândru, orgolios.
neblejnic, adj. – neputincios,
nătâng, prostănac.
nefufen, adj. – neajutorat,
neputincios
negură, s.f. – ceaţă.
nierâie, adj. – albastră.
ni, interj. – uite, priveşte (< magh.
ni).
no, interj. – ei, hei, deci ș.a.
nimurug, s.m. – om mic şi slab,
nedezvoltat, prăpădit (< magh.
nyomorek).
nula, adj. în sintagma „făină
nula” – făină alba de grâu, de
cea mai bună calitate (< magh.
nullás).
nun, s. m. – naş de cununie.

N

oacheş, adj. – (despre oi) de
culoare albă cu pete ruginii
sau cafenii pe bot.
obadă, s.f. – fiecare dintre
bucățile de lemn încovoiat,
care, îmbinate, alcătuiesc

O

nană, s.f. – lele.
nădragi, s. m. – pantaloni
(< magh. nadrág).
năframă, s.f. – basma.
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otavă, s.f. – iarba cosită a doua
sau a treia oară într-un an.
otic, s.m. – băț sau lopățică de
curățat brăzdarul plugului.

partea circulară a unei roți de
lemn (la car, la căruță, la
moară etc.); partea circulară
a unei roți de lemn (peste
care se montează șina, raful).
obli, vb. – a îndrepta.
oblu, adj. – drept.
ocărî, vb. – a certa; a sfădi.
ocol, s.n. – staul; unitate
administrativă (Ocol silvic).
ocoş, adj. – deştept, viclean, isteţ,
şiret.
ogaşie, s.f. – urmă adâncă, lăsată
de roata carului.
ogheală, s.f. – obială; bucată de
pânză, de obicei pătrată, pe
care țăranii o întrebuințează
în loc de cioapi.
ogorî, vb. – a săpa, a prăşi
(primăvara, de regulă via).
ogrinji, s.m., pl. – resturi de paie,
de fân etc., nemâncate de
vite; cotoare, tulpini ale
plantelor de nutreț.
ojăli, vb. – a se ofili.
ojină, s.f. – chindie; gustare de
după-masă.
oleacă, adv. – puţin.
oloi, s.n. – ulei.
opăci, vb. – a opri.
ospăţ, s.n. – nuntă.

P
pală, s.f. – cantitate de fân, cât se
ţine o dată în furcă.
pancovă, s.f. – gogoaşă.
păcurar, s.m. – păstor, cioban
(< lat. pecorarius).
pălant, s.n. – gard de scânduri
(< magh. palánk).
pănură, s.f. – stofă de lână,
produsă în casă, din care se
fac haine groase (< paenula).
păpăraie, s.f. – omletă, papară.
păr, s.n. – mătase (la ştiuletele de
porumb).
părcam, s.n. – ramă a unei uşi sau
ferestre (< magh. párkány).
păretar, s.n. – pânză ţesută sau
brodată, care se punea pe
perete, în scop decorativ.
părgălaş, s.n. – pârgălaș, ceapă
prăjită în untură sau ulei,
care se adaugă la unele
mâncăruri, pentru a le face
mai gustoase (< magh.
pergelés).
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păruí, vb. – a pune pari (araci) la
vie, primavara.
păsat, s.n. – boabe de mălai
măcinate mare.
păsăli, vb. – (despre obiecte) a se
potrivi unul cu altul (< pászolni).
păsătos, adj. – (despre fructe)
făinos, mălăieţ.
pătrupop, s.m. – protopop.
pârgăli, vb. – a pune pârgălaş
într-o mâncare (< magh.
pergelni).
pârleaz, s.n. – trecătoare la un
gard de nuiele.
pecie, s.f. – bucată de carne macră.
penar, s.n. – cutioară paralelipipedică,
în care școlarii își țineau
creioanele, penițele, gumele
etc.
pe-o formă, loc. adv. – identic, la
fel.
perină, s.f. – pernă.
petea, s.f., pl. petele – panglică
colorată.
pieptar, s.n. – haină scurtă, până
la brâu, făcută adesea din
piele.
pipă, s.f. – lulea.
pişalău, s.n. – lichidul care se
scurge din gunoiul strâns de
la vite (< magh. pisáló).
piștarcău, s.m. – fată băiețoasă.

pită, s.f. – pâine.
piţulă, s.f. – monedă.
plaivas, s.n. – creion (< magh.
plaivász).
pleavă, s.f. – paiele mărunte
rezultate de la îmblătitul cu
batoza.
pleu, s.n. – tablă.
pociump, s.m. – par mic, păruşteţ.
podirei, s.n. – podiş, platou.
poiată, s.f. – grajd.
poliţă, s.f. – raft.
pomoci, s.n. – pămătuf.
ponivos, adj. – prost, nătâng,
leneș, urâcios.
ponoslu, s.n. – reclamaţie,
plângere; rezolvarea unui diferendum (< magh. panaszolni).
popă, s.m. – snop care se pune cu
spicele în jos în vârful clăii;
preot.
popistaş, s.m. – preot de
confesiune catolică.
poprică, s.f. – boia (< magh. paprika).
porodiţă, s.f. – roşie (< magh.
paradicsom).
porumb, s.m. – porumbel.
porunci, vb. – a comanda, a
ordona; a comunica, a
anunţa o veste.
postată, s.f. – porțiune de pământ
cultivat, lucrată de unul sau
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puţuli, vb. – a se găti, a se aranaja,
a se dichisi (< magh.
pucolni).

mai mulți lucrători (într-un
anumit timp).
potroacă, s.f. – (la pl.) ciorbă din
măruntaie
de
pasăre;
(adverbial și adjectival)
foarte acru.
poştă, s.f. – unitate de măsură a
distanţelor, folosită în trecut,
egală cu aproximativ 20 de
km.
potică, s.f. – farmacie; drogherie.
poticar, s.m. – farmacist.
povistarnic, adj. – vorbăreţ,
povestitor.
pozdare, pozdări, s.f., pl. –
resturile care rezultă din
meliţarea cânepei uscate.
poznit, adj. – comic, hazliu.
prescurăriţă, s.f. – femeie care
face prescură.
pricolici, s.m. – vârcolac.
prisnel, s.n. – capătul (conic)
inferior al fusului de tors,
care face ca fusul să se
învârtească mai ușor; iute,
ager.
prostăciune, s.f. – idiot
pudări, vb. – a se pudra.
puiuc, s.n. – sertar.
pupoş, adj. – cocoşat, ghebos.
pustişag, s.n. – loc pustiu.

R
rac, s.m. – cancer.
raf, s.n. – partea metalică de pe
roata carului.
răcitură, s.f. – piftie.
rămăşag, s.n. – pariu.
răntaş, s.n. – sos făcut din făină
(cu ceapă tocata mărunt,
prăjită în grăsime), care se
adaugă la mâncărurile tipic
ardeleneşti; îngroşală.
rărunchi, s.m. – rinichi.
răsteu, s.n. – (fiecare dintre cele
două bețe în formă de cui,
făcute din fier sau din lemn,
cu care se închid laturile
jugului, pentru a reține
grumazul animalului)
răşchitor, s.n. – unealtă pe care se
deapănă tortul de pe fus sau
de pe ghem, pentru a-l face
scul sau jurubiță.
răşpăli, vb. – a răzui (< magh.
ráspolni).
rătez, s.n. – zăvor .
răzăli, vb. – a da pe răzătoare
(< magh. reszelni).
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S

răzălău, s.n. – răzătoare (< magh.
reszelö).
răzălăi, s.m. – aluat ras pe
râzătoare, care se poate fierbe
în supă, în lapte etc.
răzbuna, vb. – (despre vreme) a
se însenina.
răzuşă, s.f. – bucată de tablă sau
de lemn, cu care se curăţă
noroiul de pe sapă.
râcâi, vb. – a scurma.
râni, vb. – a înlătura gunoiul din
grajd.
rânză, s.f. – stomac.
rât, s. n. – loc cu fânaţ; luncă.
râză, s.f. – cârpă, zdreanţă.
rezeş, s.n. – ţuică foarte tare.
rişcaşă, s.f. – orez.
roaghe, s.f. – ploaie cu soare,
dăunătoare pentru legume.
romoniţă, s.f. – muşeţel.
ronghi, s.n. – zdreanţă (< magh.
rongy).
ronghioş, adj. – zdrenţăros (< magh.
rongyos).
rotilă, s.f. – fiecare dintre cele
două roți ale cotigii plugului.
rozosin, adj. – roz (< magh.
rózsaszin).
rumenea, rumenele, s.f. – vopsea,
fard.

sarcină, s.f. – legătură (de lemne,
de fân, de paie), care poate fi
dusă în spinare sau cu
brațele.
săcastru, s.n. – şiră mare de paie,
fân etc.
sălaş, s.n. – găzduire.
sălăriţă, s.f. – solniţă.
sămăchişă, s.f. – lapte prins, care
rămâne după ce se strânge
smântâna.
său, s.n. – grăsime animală, seu.
sâlitoare, s.f. – băţ cu mai multe
crăci, în care se pun paie şi
cârpe îmbibate cu petrol; cu
ele sâlesc copiii la prinderea
postului de Paşti (= lăsatul
secului).
scăfârlie, s.f. – ţeastă, craniu.
scărmăna, vb. – a răsfira lâna.
sclivisi, vb. – a netezi, a şlefui (un
perete, trotuarul etc.).
scoabă, s.f. – unealtă de fier, cu
capetele ascuţite în vinclu,
folosite la consolidarea
şoşilor şi a grinzilor caselor
de lemn.
scorbaci, s.n. – bici făcut din piele.
scotoci, vb. – a căuta cu de-amănuntul.
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scovardă, s.f. – clătită.
scrofăli, vb. – a adresa cuvinte de
ocară, a certa, a muştrului.
sfadă, s.f. – ceartă, scandal.
sfară, s.f. – fum înecăcios.
sfârní, vb. – a lua (a răzui)
boabele de pe ştiuletele de
porumb.
sfârnitoare, s.f. – obiect cu
ajutorul căruia se sfârneşte
ştiuletele de porumb.
sfetăr, s.n. – pulovăr gros de lână.
sfleder, s.n. – burghiu.
silvoiz, s.n. – magiun (< magh.
szilvaís).
slobod, adj. – liber, în voie.
slugă, s.m. – argat.
slujnică, s.f. – servitoare.
soarte, s.f. – soartă, destin;
placentă.
socăciţă, s.f. – bucătăreasă (< magh.
szakács).
spată, s.f. – piesă la războiul de
ţesut, prin care trec firele de
urzeală.
spegmă, s.f. – fir mai gros de cânepă.
stâmpăra, vb. – (astâmpăra) a
(se) liniști, a (se) potoli, a (se)
domoli, a (se) calma; a (se)
cuminți.

stânjen, s.m. – veche unitate de
măsură pentru lungimi, cu o
deschidere de doi metri.
stog, s.n. – claie de paie, de fân, de
snopi de grâu.
straiţă, s.f. – traistă.
străjac, s.n. – saltea umplută cu
paie (< magh. strozsák).
strujincă, s.f. – felie, porţie.
sucală, s.f. – unealtă cu ajutorul
căreia se deapănă pe țevi firul
pentru războiul de țesut
manual.
sucitor, s.n. – instrument din
lemn, cu care se întinde
aluatul.
sucnă, s.f. – fustă, rochie.
suduí, vb. – a înjura, a dojeni.
suguşa, vb. – a sugruma.
sul, s.n. – trunchi de copac, folosit
pentru a fixa fânul dintr-un
car.
sulă, s.f. – unealtă formată dintr-un
cui ascuţit cu mâner de lemn,
folosită la găuritul materialelor din piele.
suretĭ, s.n. – culesul viitor
(< magh. szüret)
suveică, s.f. – piesă de lemn la
războiul de țesut, de formă
lunguiață, care servește la
introducerea
firului
de
294

Aspecte ale graiului din satul Nandra

bătătură în rostul urzelii;
suvelniță.
suvrinta, vb. – a tunde oile în
jurul ugerului, pentru a putea
suge mielul şi a fi mai uşor
mulsul.
suvrintătură, s.f. – lâna rezultată
în urma suvrintatului.

şomoiag, s.n. – șomoiog, mănunchi
de fân, de paie sau câlţi, cu
care se spală, se freacă sau se
şterge un obiect, cu care se
aprinde focul.
şontorog, adj. – (persoană) care
umblă greu, din cauza unor
defecte la picioare (< sontorog).
şopru, s.n. – construcţie simplă,
din curţile sătenilor, pentru
protejarea uneltelor agricole,
a furajelor etc.
şoric, s.m. – piele pârlită de porc.
şoş, s.m. – stâlp înfipt în pământ,
pe care se fixează gardul de
scânduri; stâlp de susţinere la
casă (< magh. sas).
şperlă, s.f. – cenușă încă fierbinte,
care acoperă jarul; spuză.
şporoli, vb. – a cruţa, a economisi
(< magh. spórolni).
şterpeli, vb. – a sustrage ceva (cu
abilitate); a fura.
ştergură, s.f. – ştergar, prosop.
ştraf, s.n. – căruţă cu roţi de
maşină (< magh. stráf).
ştram, adj. – voinic, milităros
(< germ. stramm).
ştrec, s.n. – terasament de cale
ferată (< germ. Strecke).
ştrimfi, s.m., pl. – ciorapi (< germ.
Strümpfe).

Ş
şagă, s.f. – faptă sau vorbă plină
de haz, menită să producă
veselie; glumă.
şaretă, s.f. – trăsură de lux, uneori
acoperită, cu patru roți.
şatră, s.f. – baracă (la bâlci).
şălate, s.f., pl. – salată (< magh.
saláta).
şârincă, s.f. – fâşie îngustă de
pământ.
şindilă, s.f. – (şindrilă) scândurică
despicată, folosită la acoperitul
caselor țărăneștĭ
şireglă, s.f. – partea de dinapoi a
căruței sau carului; codârlă;
loitră.
şogor, s.m. – cumnat; rudă prin
alianţă.
şohan, adv. – niciodată.
şoldan, s.m. – pui de iepure sau
porc până la un an.
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şură, s.f. – construcţie situată
alături de fânar şi poiată,
unde se pot ţine uneltele
agricole etc.
şurlui, vb. – a curăța un obiect (cu
o cârpă, nisip ori cenuşă)
(< súrloni).
şurţă, s.f. – şorţ purtat de regulă
de femei
şuştar, s.n. – vas de lemn sau de
metal cu toartă, cu gura mai
largă decât baza, folosit mai
ales pentru muls laptele.
şuştăr, s.m. – cizmar, pantofar.

tândăli, vb. – a-și pierde vremea
umblând de colo până colo
fără rost; a lucra încet, fără
spor, alene
tânjală, s.f. – proțap (suplimentar)
folosit pentru a uni jugul de
uneltele agricole sau pentru a
înjuga două perechi de boi.
târnaţ, s.n. – pridvor.
techergheu, s.m. – derbedeu, fără
o situaţie clară (< magh.
tekergö).
teleleu, adv. – în expresia a umbla
teleleu = a umbla fără rost.
teoc, s.n. – vas de tinichea în care
cosașul îşi ține cutea când
cosește.
tiglăzău, s.n. – fier de călcat
(< magh. téglázó)
tină, s.f. – noroi.
tindă, s.f. – încăpere mică, situată
la intrarea caselor țărănești.
tirigan, adj. – energic, iute.
tistălaş, s.n. – ţuică ieşită după
prima fierbere (< magh.
tisztulás).
tişă, s.f. – mătușă; cumnată.
toca, vb. – a bate toaca (a toca de
liturghie).
tocilă, s.f. – piatră (sau mașină
compusă dintr-un disc
abraziv și un mâner sau o

T
tagă, s.f. – tăgăduială, tăgadă,
negare; contestare.
taroste, s.m – persoană care
conduce ceremonialul unei
nunţi.
tăbac, s.n. – tutun.
tălpăli, vb. – a pune pingele
(< magh. talpalni).
tăpăligă, s.f. – noroi amestecat cu
iarbă, care se agaţă de
încălţăminte, după ploaie.
tătarcă, s.f. – plantă din care se
confecţionează măturile.
tătăişă, s.f. – cumnată.
tău, s.n. – lac.
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pedală) cu care se ascut
instrumentele de tăiat.
tolcer, s.n. – pâlnie (< magh.
tölcsér).
tomni, vb. – a tocmi; a drege, a
repara un obiect.
toporişte, s.f. – coadă de topor sau
de coasă.
toroşti, vb. – a se zdrobi.
tortolanţ, s.n. – piesă din
harnaşamnetul calului.
trap, s.n. – fuga moderată a
calului (< magh. trapp).
troacă, s.f. – vas de lemn, în
formă de jgheab, în care se
pune apă sau mâncare
pentru porci (< germ. Trok).
troagăr, s.m. – hamal, servitor.
troscoţăl, s.m. – plantă
tulai, interj. – vai!
tuleu, s.m. – cocean, ştiulete.
tureac, s.n. – carâmb (la cizmă).

ţâdulă, s.f. – hârtie, document,
dovadă.
ţâpa, vb. – a arunca ceva ca
nefolositor; a vărsa apa
dintr-un vas.
ţâţă, s.f. – sân.
ţâţână, s.f. – balama.
ţelină, s.f. – pământ nelucrat, în
care se intră pentru prima
oară cu plugul.
ţifraş, adj. – înzorzonat, gătit
(< magh. czifrás).
ţifrăşag, s.n. – ornament (< magh.
cifrasag).
ţucăr, s., sg. – zahăr (< germ.
Zucker).
ţug, s.n. – curent de aer (< germ.
Zug).
ţuric, interj. – strigăt cu care se
îndeamnă caii înhămaţi să
dea înapoi (< züruck).
U

Ţ

umilit, adj. – smerit, milostiv.
uieş, s.n. – uioș, haină scurtă şi
groasă, din pănură, purtată
iarna (< magh. ujjas).
uium, s.n. – vamă; parte din
produs, reţinută ca plată
pentru
serviciile
aduse
(treierat, măcinat).

ţais, adv. – foarte bine (< germ.
Zeiss).
ţanţoş, adj. – mândru, arogant.
ţarcă, s.f. – coţofană.
ţarină, s.f. – loc oprit de la
păşunat;
ţăsăla, vb. – a ţesăla vitele.
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vigană, s.f. – rochie.
vinars, s., sg. – ţuică îndulcită
(< Branntwein).
vinţeler, s.m. – paznic de vie.
voşpor, s.n. – vopsea de culoare
neagră, sub formă de praf,
care se dilua în apă şi cu care
se vopsea plita sobelor
(< magh. vaspor).
vrăvuí, vb. – a înnebuni, a fi agitat
(în expresia te/ îl vrăvuie).

umblătoare, s.f. – closet.
ungheţ, s.n. – ungher, colt.
urdiniş, s.n. – deschizătură
îngustă într-un stup, pe unde
ies și intră albinele.
urechelniţă, s.f. – insectă de
culoare castanie.
urzeală, s.f. – totalitatea firelor
urzite, întinse pe stavilele
războiului de ţesut.
uşcior, s.n. – laturile verticale ale
cadrului ușii ori ferestrei.

Z

V

zamă, s.f. – supă.
zar, s.n. – zăvor.
zăcătoare, s.f. – loc de odihnă al
vitelor, în timpul amiezii.
zăhăí, vb. – a deranja.
zălog, s.n. – sechestru, garanţie.
zăr, s.n. – lichidul care rămâne
din lapte, după ce s-a ales
brânza sau caşul.
zdroabă, s.f. – oboseală mare,
muncă obositoare, trudă.
zgardă, s.f. – curea de care se
atârnă o bucată de lemn,
pusă în jurul gâtului la câinii
ciobăneşti, pentru a nu putea
să fugă după iepuri.
zgârci, s.n. – cartilaj.
zghilţ, s.m. – laţ de prins animale
şi păsări.

văcălaş, s.n. – tencuială (< magh.
vakolás).
văiera, vb. – a se tângui, a se
plânge.
văcăli, vb. – a tencui (< magh.
vakolni).
văioagă, s.f. – cărămidă nearsă.
vătrai, s.n. – unealtă metalică în
formă de cârlig lung sau de
lopățică, cu coadă, cu care se
scoate sau se scormonește
jarul din sobe, din cuptoare
etc.; vătrar.
venetic, s.m. – venitură; persoană
considerată străină faţă de
locul unde s-a stabilit.
verandă, s.f. – antreu, hol.
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zguli, vb. – a se strânge ghem, a se
ghemui.
ziler, s.m. – (zilier) muncitor
angajat și plătit cu ziua; zilaș.
zmâci (smâci), vb. – a trage cu
putere, a se forţa.

zoală, s. f. – trudă, osteneală.
zolí (a se), vb. – a se osteni, a se
trudi.
zotor, s.n. – mamela scroafei.
zurăí, vb. – a suna, a face zgomot.
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Datini, obiceiuri şi tradiţii la sărbătorile de peste an
În satul Nandra nu au existat obiceiuri şi tradiţii specifice, cum au
fost şi sânt, să spunem, în Banat, Crişana, Oltenia sau Maramureş. Cu mici
deosebiri, obiceiurile din sat sunt cele cunoscute în toată Transilvania.
Din păcate, şi câte au mai fost s-au pierdut, nefiind notate sau
înregistrate de nimeni (adusul cununii, când se termina seceratul, de pildă,
sau sâlitul). De aceea, în câteva cazuri am încercat să reconstituim unele
obiceiuri, recurgând la scriitori ardeleni, care le-au consemnat în operele
lor (Liviu Rebreanu, Ion Agârbiceanu, Pavel Dan, Ion Vlasiu ş.a.).
Crăciunul
Sărbătoarea Naşterii Domnului era aşteptată cu mare nerăbdare.
Fiecare familie creştea cel puţin un porc, sacrificat înainte de Crăciun,
fiecare când putea sau găsea om priceput pentru tranşarea animalului. De
regulă, în ziua aceea copiii nu mergeau la şcoală, justificându-se a doua zi
cu motivul că „am tăiat porcul”.
Purceii erau procuraţi din târgul de la Luduş, de la cineva din sat sau
erau păstraţi de la vreo scroafă pe care o aveau oamenii, ai cărei purcei, de
regulă, se vindeau la Ocne (Ocna Mureş). Dacă trecea iarna fără să fi avut
purcei, sătenii cumpărau primăvara purcei mai mari, şoldani, care depăşeau
suta de kg până la Crăciun. Cu cât slănina porcului era mai groasă, cu atât
situaţia familiei respective era mai bună, iar lăţimea slăninii se evalua
primăvara şi vara, la câmp, când aceasta era un aliment de bază. La tăierea
porcului, momentul cel mai plin de emoţii era cel în care se despica spinarea
şi se măsura, cu degetele, grosimea slăninii, evaluare a muncii de aproape un
an a gospodarului. În orice caz, fiecare părticică din porc, ce putea fi
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consumată, era pregătită spre păstrare, fie în saramură şi afumată în pod
(mult mai târziu apărând afumătorile din cărămidă), fie în borcane, în care
carnea şi cârnaţul, prăjite amândouă, erau acoperite cu untură.

Copii la colindat, în ajunul Crăciunului.
Sursa: https://destepti.ro/colinde-traditionale-romanesti

Tăiatul porcului era un eveniment important în familie. De regulă,
în ziua aceea, cum spuneam, nu mă duceam la şcoală, mai ales că aveam o
treabă „antamată” an de an: să îi torn apă mătuşii Anicuţa, care spăla
intestinele pentru cârnaţ şi cârtaboş, ca şi vezica, pe care eu o umflam cu o
trestie (sau cu o ţeavă de soc, de la sucală – unealtă cu ajutorul căreia se
deapănă pe țevi firul pentru războiul de țesut manual), pentru chişcă 193.
chişcă, s. f. – (reg.) caltaboș făcut din stomacul sau din intestinele porcului, umplute cu
carne tocată sau cu păsat.
193
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Junghiatul porcului era un moment greu. Operaţiunea debuta cu
venirea unui vecin, care să ajute la ţinerea porcului. Sticla de ţuică era
obligatoriu să existe, mai ales dacă afară era frig. Apoi gospodarul intra în
coteţ cu două sfori, pe care le lega de piciorul drept din faţă şi de cel stâng
din spate, porcul fiind astfel scos afară şi adus până la locul de tăiere, în faţa
casei sau chiar în drum.
Fostul meu coleg şi prieten de liceu şi internat, Iovu Roiban, a
publicat o carte cu amintiri din satul lui, Oroiu, în care afirmă şi el: „La
tăierea porcului nu trebuie să stea nimeni prin apropiere, dintre cei care sunt
miloşi din fire, căci se crede că porcul moare cu mare greutate, iar carnea
unui asemenea porc nu va mai fi bună.”194 El mai aminteşte şi de alte
superstiţii, care nu existau la Nandra. Mă rog, câte bordeie, atâtea obiceie!
În anul 2007, după intrarea României în Uniunea Europeană, ni s-a
impus şi nouă asomarea porcului înainte de înjunghiere (practic
electrocutarea lui). În Nandra nu s-a aplicat această metodă (am văzut doar
prin filme cum se desfăşoară; electrocutarea nu înseamnă moartea
instantanee, dar probabil că durerea este mai mică şi mai scurtă), în primul
rând pentru că nu avea nimeni în sat aparat de asomare, și nici nu renunțau
oamenii atât de ușor la tradiție, deși, de câteva decenii se înlocuise pârlirea
cu paie, trecându-se la mașinăria cu foc de lemne, conectată la curent.
Masa de prânz („pomana porcului”) era obligatorie, cu mămăligă
şi murături tocmai atunci scoase din borcanul pus în toamnă, respectiv cu
o cantă de vin, adus din pivniţă. Uneori urma şi cina porcului, la care se
chema o familie înrudită sau prieteni apropiaţi. Nu se ştia pe-atunci de
analiza cărnii la un laborator, pesta porcină încă nu apăruse sau nu ştiam
noi că există aşa ceva. Pomana porcului şi cina erau precedate de
rugăciunea Tatăl Nostru, spusă cu voce tare, după care urma urarea: „Să-l
mâncaţi sănătoşi!”

Iovu Roiban Oroianu, Povestiri din cufărul cu amintiri, Editura Ecou Transilvan, ClujNapoca, 2020, p. 183.
194
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Carnea rezultată din porc era ţinută o perioadă în saramură, apoi
era urcată pentru afumat în podul casei, operaţiune care mi s-a părut
totdeauna riscantă, pentru că pe horn mai apăreau şi scântei, care puteau
aprinde casa. Oare când casele erau acoperite cu paie, tot aşa se proceda?
Târziu de tot, au fost construite afumători din cărămidă, unde carnea se
putea manipula uşor şi se putea păstra până primăvara târziu.
În vremurile de demult, prin anii ’30-’40, sărăcia, vremurile tulburi
ale deceniilor de dinainte şi de după război nu le permiteau oamenilor
cheltuieli considerate inutile, precum bradul de Crăciun, aşa că familiile
care aveau copii încropeau acest simbol din „cleoambe” (crengi) de prun,
bătute în cuie de marginea canapeiului şi împodobite cu ce puteau (hârtii
creponate, aţe colorate, vată, mere, biscuiţi, rar covrigei). Mai târziu, s-au
adăugat bomboane învelite în staniol, pe care copiii le mâncau, pe ascuns,
înainte de stricatul aşa-numitului brad. Staniolul era colecţionat, bine
netezit, copiii făcând schimb între ei.
Părintele Ignat avea, în fiecare an, brad „adevărat”, de aceea copiii,
porniţi la colindat, stăteau fascinaţi la fereastra casei parohiale, admirând,
asemeni „Fetiţei cu chibriturile” a lui Andersen, minunea colorată şi
strălucitoare. Şi Nelu lu’ Andreşan avea brad autentic, fiindcă tatăl său
lucra deja la oraş, la Luduş.
În toate timpurile, în Ajunul Crăciunului, 2-3 copii se organizau să
meargă la colindat. Prin anii ’60, în Nandra erau vreo 50 de case, aşezate
pe două uliţe, aşa că dura ceva până terminau de colindat cei mici, lăsând
loc adulţilor, care umblau şi ei, din casă-n casă, până dimineaţa. În zilele
de Crăciun, de pe mese nu lipseau cozonacii (simpli sau cu nucă),
prăjiturile cu bulion în compoziţie, cârnaţii prăjiţi, „răcile” (răciturile) şi,
desigur, nelipsitele sarmale, mamăliga sau „chita” coaptă în cuptorul de
pâine. Sarmalele erau ca peste tot, compoziţia era din carne, orez şi ceapă.
Dar când carnea era puţină sau lipsea în totalitate, se puneau în mijloc
bucăţele de slănină, sub formă de cubuleţe, tăiate cu bărdiţa sau cu un cuţit.
Învelitul sarmalelor era simplu, fără apăsarea, spre interior, a capetelor. Și
totuși sarmalele nu se împrăștiau la fierbere. Deliciul lor îl constituia falca
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sau urechea de porc, afumături care se împărţeau cu grijă mesenilor, cu
prioritate copiilor. Uneori, se pregăteau şi sarmale cu păsat, și, chiar dacă
acestea erau de post, plăceau tuturor.
Un obicei ciudat, dar respectat de toată lumea, era faptul că, pe
masă, vinul trebuia, musai, pus în „cantă” (cană de un litru) de sticlă, fiind
ruşine să-l pui în sticle obişnuite, deşi cantitatea era aceeaşi. Explicaţia ar
putea fi că vinul trebuia să-şi arate mai bine claritatea şi culoarea şi „să
respire”, cum ar recomanda somelierii.
Anul Nou
La ţară, Anul Nou nu avea nici pe departe semnificaţia sărbătorilor
de Crăciun sau de Paşti (nu se ştia de Revelionul de la oraşe). În noaptea
Anului Nou, copiii mergeau la urat, cu un clopot luat de la vreo oaie şi cu
un bici, de preferinţă unul care să „pocnească”. Se spunea, la geamul sau la
uşa gazdei, un fragment (începutul) din cunoscutul Pluguşor:
„Aho, aho, copii și frați,
Stați puțin și nu mânați,
Lângă boi v-alăturați
Și cuvântu-mi ascultați!
Ia mai mânați, măi flăcăi,
Și sunați din zurgălăi!”
De obicei, ca recompense pentru urat erau câteva plăcinte rotunde,
tăiate cu un pahar, şi bani (cam un leu de persoană).
Tot de Anul Nou era obiceiul furatului porţilor de la intrare. Eu
furam poarta verişoarei mele, Olimpia Trif, fără să ştiu semnificaţia
obiceiului. L-am rugat pe prietenul Vasile V. Filip, cunoscutul etnolog şi
specialist în problemele folclorului românesc (al colindei mai ales), să îmi
decodifice acest obicei. Mi-a indicat un fragment dintr-o carte publicată:
„Este o practică răspândită cândva în zonele din Câmpie şi Beclean-Ciceu,
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practic dispărută acum, dar de care informatorii mai în vârstă îşi mai
amintesc. Se pare că, în orizontul tradiţiei, porţile erau schimbate între ele
la gospodarii despre care comunitatea satului credea că sunt în perspectivă
de a deveni cuscri, flăcăii satului punându-se astfel în contact, atunci când
aceştia îşi căutau poarta, în dimineaţa primei zile din an. Dar practica a
degenerate ulterior, porţile fiind ascunse sau aruncate la întâmplare,
pentru amuzamentul unilateral al flăcăilor.”195
În noaptea de Anul Nou, la fetele nemăritate, avea loc „vrăjitul”.
Iată un citat din romanul Strigoiul, al lui Ion Agârbiceanu:
„Numai «ursitul» sau «vrăjitul», la care se adunau fetele de măritat,
în sara asta, rămăsese încă în putere. Se adunau și acum, ca și cu veacuri,
ori poate cu milenii înainte, fetele-mari în cutare sau cutare casă cu fată de
măritat – mai multe, de pe toate ulițele, căci de obicei se adunau vecinele –, și
o babă sau o femeie mai în vrâstă proceda la slujba ritualului străvechi.
Astupau fereștile casei, puneau pe masă cuțit, pieptene, sare, pâne, apă
neîncepută, cute, grâu, cărbune și alte lucruri de gospodărie, apoi oale și
cratițe cu gura în jos. Se cerca viitorul asupra alor două lucruri: dacă fata
se va mărita în anul ce începe, și cum va fi mirele ei: frumos sau urât, bogat
sau sărac, bun sau rău, harnic sau leneș. Fetele ieșeau, pe rând, în tindă,
câte una, și în vremea cât lipsea, femeia ursitoare ascundea subt oale și
cratițe lucrurile de pe masă, apoi fata era chemată și avea să pună mâna pe
care oală sau cratiță voia. Ursitoarea scotea obiectul ascuns și începea să-i
tălmăcească viitorul: cum va fi mirele ei? «Ai pus mâna pe cuțit – mirele
tău va fi tăios ca cuțitul, dar folositor ca și el, căci fără cuțit nu poți face
nimic.» «Ai scos pieptenele – ursitul tău e colțuros la fire și te-o mai
pieptăna câteodată. Da’ veți trăi bine, că pieptenul descâlcește părul și-l
netezește.» «Cutea ți-ai ales – de unul sărac și gol ca cutea vei avea parte.»
«Cărbune ți-a ieșit – negricios ți-o fi mirele și bun, numai să-l nu-l aprinzi

Vasile V. Filip, Menuţ Maximinian, Cultura tradiţională imaterială românească din
Judeţul Bistriţa-Năsăud, vol. II. Sărbătorile ciclului social şi calendaristic sau Munci şi zile
în ţinutul Bistriţei şi Năsăudului, Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2015, p. 174.
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spre mânie, c-atunci din cărbune se face jar.» «Grâu ai nimerit – de bărbat
bogat vei avea parte.»
La ursitul acesta veneau numai fetele-mari, care nu știau încă de
viitorul soț. Cele care și-l aveau asigurat, de obicei nu veneau, ori dacă
veneau și ele, din curiozitate și pentru petrecere, nu ridicau nimic, ci, cel
mult, făceau altă vrajă, să vadă dacă se vor căsători în curând. Cele mai
multe vraja aceasta o făceau la ele acasă. Dădeau la o parte jarul din gura
cuptorului, suflau bine vatra și puneau două fire de păr de porc, sau două
frunze de saschiu pe vatra fierbinte, numind un fir cu numele fetei și pe
celălalt cu al feciorului. Dacă firele de păr sau frunzele, pârlindu-se și
încovrigându-se, se apropiau una de alta și se împreunau, era semn că
nunta va fi în grabă; dacă se îndepărtau, nunta se amâna și putea fi teamă
să nu mai fie niciodată.” 196
Sâlitul
La sfârşitul perioadei Câşlegilor, cete de feciori „organizau marile
ceremonialuri nupţiale” şi, odată cu începutul Păresimilor (al Postului
Mare), ei derulau acţiuni „de rememorare a faptelor oamenilor […], a
relaţiilor interumane”, cu scopul de a restabili, de a corecta valorile morale,
spirituale ale comunităţii săteşti. La Învierea Domnului, oamenii trebuiau
„să participe cu sufletul curat.” 197
Una din aceste activităţi era „Strigarea peste sat”, numită, în
Nandra, „sâlit”. În Ardeal, obiceiul se cunoaşte sub diverse denumiri,
precum „Fărşangul” şi „Sâlitul” (în Alba), „Hodăiţatul” (în Maramureş),
„Vilitul” sau „Vălăritul” (în Bihor), „Priveghiul” sau „Hodaiţele” (în
Munţii Apuseni, în Mărginimea Sibiului şi Haţeg) sau „Alimori” (în
Banat). Etnografa Maria Bocşe scrie că, „înainte de a da seama de faptele
Ion Agârbiceanu, Strigoiul. Ediţie îngrijită, notă asupra ediţiei şi postfaţă de Ilie Rad,
Editura Vremea, Bucureşti, 2021, p. 279-280.
197
Maria Bocşe, Obiceiuri tradiţionale romȃneşti din Transilvania. Sărbători, credinţe,
rituri, mituri, vol. I-II, Editura Hiperborea, Turda, 2006, p. 187.
196
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lor înaintea lui Dumnezeu, la spovedania pascală, toţi trebuiau să dea
socoteală de cele făcute şi petrecute, în faţa satului întreg.”198 Momentul
aducea emoţii mari oamenilor, căci, ascunşi în întunericul lăsat peste sat,
tinerii, adunaţi pe dealurile din împrejurime, strigau adevăruri de nespus,
ascunse cu grijă, peste an. Prezenţa cetelor de feciori era marcată şi de
focurile aprinse, de făcliile rotite „ca mersul soarelui pe boltă”, simbolizând
viaţa şi lumina adevărului. Strigarea se făcea după un anumit ritual, cu
expresii care anunţau începerea obiceiului: „Au, mă! / Ce ţî, mă? / S-anunţă
tăt satu / Că-i aci sorocu / Să pedepsim, să ocărâm […]”199
Replicile, schimbul de întrebări şi răspunsuri erau incomode
pentru cei vizaţi. Defecte precum lenea, prostia, trufia excesivă, răutatea şi
lipsa ajutorului dat între rude, mai ales, ori zgârcenia erau cele mai frecvent
satirizate. Mai ales lenea, „care mănâncă omenia şi te ceartă cu Cel Sfânt”,
cum se spunea, era înfierată 200. Nu erau uitate nici numele fetelor care, de
pildă, nu primeau colindători sau refuzau la joc pe cineva, nici drăgosteala
nepermisă de morala creştină.
Pentru că nu s-au păstrat vorbele pe care le strigau flăcăii din
Nandra, să le reconstituim cu ajutorul lui Ion Agârbiceanu:
„Dar ritualul acesta din cap de primăvară nu putea ţine multă
vreme: șomoioagele de paie se mistuiau ușor, flăcările scădeau și, după
scurtă vreme, tineretul nu mai învârtea pe deasupra capului decât snopi de
jar, care se topeau cu ușurință și șperla se răspândea peste tot.
În curând, nu mai ardea decât focul din mijloc, în care copiii
aruncau mereu vreascuri.
Roată în jurul focului, feciorii cei mari începură strigăturile, care se
auzeau și din ulițele apropiate ale satului:
[...]
Cine nu și-a tors câlții
Să-i cadă dinții! [...]
Ibidem, p. 187.
Ibidem, p. 189.
200
Ibidem, vol. cit., p. 28.
198
199
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Cine nu și-a tors pâcișelele
Să-i cadă măselele! [...]
Cine nu și-a tors fuioarele
Să i se strâmbe picioarele!”
Striga când unul, când altul, ca la joc: [...]
„Astăzi îi lăsat de sec,
Mă duc, mamă, să mă-nec
Unde-o fi balta mai lată,
C-am rămas nemăritată.” 201
De multe ori, de la generalităţi se trecea la cazuri concrete:
„Cine-a tot huhurezat
Astă-vară pe-nsărat,
Acumu-i la legănat! [...]
Cine-a tot huhurezat
Astă-vară pe-nsărat
Și-acum e la legănat?
Măriuța lui Ignat!”
Sau:
„Postu’ Mare, Postu’ Mare,
Mulți ibovnici lelea are
Și pe lună și pe soare.
Cine-i lelea poamă bună?
Nastasia Mătrăgună. [...]
Ziua călugăriță,
Noaptea tartoriță.
Gâci cine-i, Cruciță?”202
Practic era luat în răspăr tot ce însemna deviere de la normalitate,
de la regulile nescrise ale mediului sătesc. Această „judecată” colectivă îşi

Ion Agârbiceanu, Strigoiul. Ediţie îngrijită, notă asupra ediţiei şi postfaţă de Ilie Rad,
Editura Vremea, Bucureşti, 2021, p. 362.
202
Ibidem, p. 364.
201
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avea originea în cele mai vechi timpuri şi avea ca scop principal refacerea
relaţiilor dintre oameni şi dintre familiile învrăjbite din te miri ce motive.
În final, şi în Nandra (ca în satele din Sălaj sau Bihor), se
rostogoleau, din vârful Podireiului, roţi de foc, iniţial construite din paie,
în timpurile mai actuale, ele fiind anvelope de maşină sau de tractor
aprinse, care acopereau toată zona de fum înecăcios, ce ţinea multă vreme.
Măsura oilor
Cu ceva timp înainte de Paşti, începea, şi la Nandra, ca în toate
satele dimprejur, negocierea pentru angajarea unui cioban, care să
îngrijească turma de oi a satului. Mulţi ani, „funcţia” aceasta i-a fost
încredinţată lui Iancsi-bácsi, un personaj celebru, din Bichiş (celebru prin
multe lucruri: când scotea oile, iar oamenii îl cinsteau cu câte o cinzează,
spre capătul uliţei, când omul nu mai putea bea, îşi turna ţuica oferită într-o
sticlă pregătită anume în acest sens; când a apărut la noi, pentru prima
oară, schimbarea fusului orar, el le-a spus oamenilor că „nu schimbă
ceasul”. Se obişnuise cu năndrenii, încât se mulţumea cu ce i se oferea (de
obicei bucate şi câţiva bani pentru fiecare cap de oaie), la care se adăuga
mâncarea asigurată, zilnic, de cei care mergeau după lapte, lui şi celor doi
câini pe care îi avea, dresaţi pentru „întorsul” oilor. În primele luni de
muls, când laptele era relativ mult, el îşi angaja un mulgător, căruia trebuia
să i se ducă mâncare, la fel ca păcurarului.
Contractul lui Iancsi-bácsi, semnat printr-o simplă strângere de
mână, dura de primăvara până la căderea primei zăpezi (mai bine zis până
la Crăciun, dacă oile aveau ce paşte).
Odată angajat ciobanul, se organiza „Măsura oilor” (numită
„măsuriş” sau „sâmbră”, în alte părţi), un adevărat eveniment al
comunităţii. Înainte de acest moment, ciobanul trecea cu un car pe la
fiecare sătean, care îi dădea o „poartă” din leţe, pentru a fi confecţionată
strunga. Proprietarii se adunau în locul fixat pentru strungă şi îşi mulgeau
fiecare câte oi avea în proprietate (unii 3-5 oi, alţii 40-50). Înainte de a
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începe mulsul, fiecare mulgător trebuia să arate unui vecin că a aruncat apa
din oala de muls, iar când termina, laptele era măsurat cu o cană de un litru
şi golit într-un ciubăr. În funcţie de numărul „lapţilor”, deci de cantitatea
de lapte dată de oile fiecărui gospodar, se făcea repartizarea, până în
toamnă, a rândului fiecărei familii la mulsoarea întregii turme.
Mulţumirea oamenilor era condiţionată nu doar de frecvenţa cu care
beneficiau de laptele muls, dar, mai ales, de felul în care ciobanul mâna
turma pe locurile cele mai bune pentru păşunat.
Oile se mulgeau de trei ori pe zi, laptele era dus de oameni acasă, la
începutul sezonului în ciubere, mai spre sfârşit, când se împuţina, în găleţi.
Acolo, gospodinele amestecau laptele cu cheag obţinut, mai demult din
stomac de vacă, mai târziu din pastille de calciu, făceau apoi caş şi urdă,
adunau, în sticle, „jântuiala”. În alte sate, caşul era făcut de ciobanul însuşi,
tocmit „pe chile”, care îl repartiza apoi proprietarilor de oi.
Problema cea mai mare a gospodinelor nu era doar prelucrarea
laptelui adus acasă, ci asigurarea mâncării datorate ciobanului, mai
consistentă la prânz şi seara, când se tăia şi câte un pui sau găină, păsări
„înconjurate” (cruţate) de oamenii care se mulţumeau şi cu câte o tocană de
cartofi sau o bucată de slănină, eventual cu „păpăraie”. Adevărul este că, de
multe ori, şi ciobanul trebuia să accepte câte o mâncare mai puţin consistentă.
Momentul acestui eveniment nu era unul pragmatic, ci doar
tradițional, legat de data de 1 mai, astfel încât apăreau uneori inconveniente
diverse. Regula nescrisă era să nu se sacrifice mieii, fătaţi de prin februariemartie, înainte de măsură, pentru că oile nu puteau fi mulse corespunzător,
existând riscul scăderii cantităţii de lapte, dat de fiecare oaie. Când Paştile
cădeau foarte devreme, cu mult înaintea măsurării laptelui, oamenii nu
aveau pe masa festivă tradiţională carne de miel, decât în cazul în care o oaie
făta câte doi, unul putând fi astfel sacrificat. Dacă Paştile cădeau după 1 Mai,
problema se rezolva de la sine, mieii fiind despărţiţi de oi cu o zi înainte de
măsură, putându-se hrăni cu iarbă de pe câmp.
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Paştile
Cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii sunt Sfintele Paşti,
precedate, în aproape toate satele româneşti, de altele dedicate Primăverii,
reînnoirii naturii, vieţii (Dragobetele / Sântoaderul de primăvară,
Mărţişorul, Păresimile / Postul cel Mare şi altele). Apoteoza lui Hristos,
Învierea Lui, este simbolizată prin obiceiurile de Florii şi de Paşti.
Uneori Floriile se sărbătoreau, la Nandra, sâmbăta, alteori duminica.
Sâmbăta era, cel mai des, preferată, din motive pragmatice – disponibilitatea
preotului, posibilitatea prezenţei rudelor plecate din sat etc. Puţini ştiau că
Învierea era precedată, conform tradiţiei populare româneşti, de alte două
zile : „Sâmbăta Floriilor” (sau „Moşii de Florii, ori „Sâmbăta lui Lazăr”) şi
„Duminica Floriilor” (sau „Staurele florilor”). Celebrarea acestor sărbători
creştine s-a făcut în Nandra, în ultimele (multe) decenii, doar într-una din
aceste zile. Atunci, comunitatea se aduna în cimitirul satului. Aceasta
deoarece în multe sate româneşti „Luminaţia”, cu pomenirea morţilor, la
catolici (cum persistă şi azi în marile oraşe transilvănene, la 1 noiembrie),
este celebrată de Florii. Oamenii aduc şi azi prescură sau cozonac, preotul se
roagă pentru sufletul morţilor şi binecuvântează crenguţele de salcie şi
ofrandele, care se împart celor prezenţi. De asemenea, se ofereau preotului
(contra unor sume simbolice) liste cu cei plecaţi la Domnul, pe care preotul
le pomenea de trei ori. La plecare, cimitirul rămâne asemeni unei pădurici
primăvăratice, cu mulţimea de mâţişori înfipţi în pământul de pe morminte.
Spre deosebire de alte localităţi, la Nandra nu există obiceiul de a se anina la
icoane crenguţe de Florii.
Undeva, într-un colţ al cimitirului nou, acoperit de mulţi ani de
lăstărişuri tot mai dese, formând o adevărată pădure, a rămas doar vaga
amintire a crucilor strămoşilor îngropaţi, peste care timpul şi uitarea au
şters poveştile de viaţă ale unor rude, oameni simpli sau eroi ai neamului.
Noi înşine (şi ca noi mulţi alţii din generaţia noastră), am încercat, fără
niciun rezultat concret, să identificăm locul unde îşi dormeau somnul de
veci bunicii şi, poate, străbunicii noştri. Mărturiile părinţilor erau extrem
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de vagi, mâna lor întinsă arătând spre hăţişul de la răsărit. Am încercat să
înţelegem paragina în care au fost lăsate osemintele atâtor năndreni.
Explicaţia pe care ne-am dat-o a fost că viaţa grea, cu multe lovituri şi
sacrificii din anii comunismului, au pus pe primul plan supravieţuirea,
lăsând pe ultimul loc venerarea creştinească a moşilor şi strămoşilor.
În prima jumătate a secolului XX, cred că doar cei din familia
Poruţeştilor au avut la căpătâi cruci de piatră, care costau destul de mult (o
asemenea cruce mai există și azi, în partea veche a cimitirului). Onisie Trif,
care a fost, timp de şapte ani (1930-1937), primar al Comunei Bichiş (din
partea Partidului Naţional Liberal), nu a avut o cruce de piatră, încât
mormântul lui nu mai poate fi identificat. Dar asta e o altă problemă.
Conform tradiţiei, zilele Săptămânii Patimilor erau respectate cu
stricteţe în trecut, cu diluarea sau chiar eliminarea obiceiurilor, mai
aproape de zilele noastre. În ciuda acestui fenomen, generat de restricţiile
religioase impuse de comunişti, dar şi de îmbătrânirea tot mai accentuată
a comunităţii, în Nandra s-au păstrat, totuşi, până prin deceniul opt sau
nouă ale secolului XX, principalele obiceiuri: ouăle se înroşeau, conform
tradiţiei, în Joia Mare, în vinerea din Săptămâna Patimilor se ţinea post
negru până la amiază etc. Puţină lume ştie că termenul „Paşti” însemna, în
timpurile precreştine, „trecere”, trecerea la echinoxul de primăvară, dar şi
izbăvirea poporului evreu din robia egipteană. Odată cu jertfa lui Isus
pentru omenire, Paştile au căpătat o puternică semnificaţie creştină.
Deoarece satul nu a avut preot, decât venit, pentru ceremonialul
bisericesc, din alte localităţi (Aţintiş, Gâmbuţ, Cecălaca), Învierea se
celebra nu la Miezul Nopţii, ci spre dimineaţă, în jurul orei 4, când preotul
ajungea de la serviciul religios din localităţile de bază ale parohiei lor.
Oamenii se trezeau cu noaptea-n cap, se primeneau şi porneau spre
biserică, de multe ori înotând în glodul de pe uliţă. Ceremonialul era
întocmai respectat, cu înconjurul bisericii, cu deschiderea „porţilor”, cu
scurta slujbă de Înviere.
În curtea bisericii, copiii se străduiau să câştige cât mai multe ouă
înroşite. Dădeau la ţintă cu monede în ouăle puse pe jos, iar cel care le nimerea
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le putea lua acasă, aceasta fiind considerată o mare victorie personală. Cele trei
zile de Paşti erau respectate cu sfinţenie, erau zile de odihnă, nu se muncea la
câmp, ci doar strictul necesar în gospodăriile fiecăruia, mesele erau
îmbelşugate, aşa încât „udătorii”, care veneau să stropească fetele şi femeile cu
parfum (obicei nu foarte vechi), puteau fi ospătaţi cum se cuvine. Chiar şi în
anii de după război, când foametea era cumplită, Crăciunul şi Paştile erau
sărbătorite, cu mesele pline cu tot ce se putea.
Bucuria cea mai mare o trăiau copiii, care, prin tradiţie primeau
încălţări şi haine noi, pe care, apoi, le mai îmbrăcau doar la mari sărbători
de peste ani. Deşi ghetele sau pantofii primiţi îi strângeau pe copilaşi, fiind
purtaţi atunci pentru prima oară, deși, până se întorceau acasă de la
Înviere, mai aveau şi răni la picioare, totuşi fiecare micuţ era fericit şi
mândru de primenirea şi înnoirea de Paşti.
Peste vară, tradiţiile străvechi erau mai puţin respectate, căci
oamenii nu prea aveau timp, muncile agricole fiind mai importante.
Amintirile încă vii ale năndrenilor sunt legate de ieşirea în ţarină, de obicei
pe Lab, unde erau holde bogate.
De Sânziene, cum spuneau bătrânii, în ziua „când nu mai cântă
203
cucul” , se confecţionau, din aceste flori galbene ca soarele, cununi,
pentru fiecare membru al familiei, coroniţe care se aruncau pe case.
Oamenii stăteau cu sufletul la gură ca nu cumva vreuna să cadă, că era
semn rău pentru persoana respectivă.
Toamna, satul se umplea de mirosul strugurilor strânşi din viile
îngrijite în fiecare gospodărie, apoi de mirosul mustului şi, în cele din
urmă, al vinului ce abia apuca să se învechească până la Crăciun.
Horele din sat
Hora, obicei străvechi la români, se ţinea duminica, lângă casa lui
Brudan V. Aurel, locul putându-se vedea în fotografia atașată în acest
203

Maria Bocşe, op. cit., p. 411.
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volum, apoi în Căminul cultural, pompos denumit astfel, deoarece era
doar o clădire modestă, cu „bină”, unde stăteau ceteraşii „tomniţi” încă de
primavara, din Botez: Iuăn, din Botez, cu cetera, Pătroi, cu „gordonu”
(contrabasul), şi Romonuţ, cu o altă ceteră, mai mare, un fel de violă. În
fiecare duminică, doi feciori din sat porneau spre Botez, cu căruţa, să aducă
ceteraşii. Pe rând, după joc, fetelor le venea responsabilitatea de a-i invita
la masă. Cei mai în vârstă îşi mai amintesc ce mari dansatori erau Brudan
Octavian sau Brudan Ianu.
Duminica, lumea, îmbrăcată cu ce avea mai bun (de demult în
costume populare), se aduna în acest loc, la horă, tinerii să joace şi să
flirteze, adulţii doar să joace, atât cât îi ţineau puterile, iar bătrânele, aşezate
pe margine, în veşminte negre, să observe tot şi să bârfească, mai ales fetele
(„Tu, dragă, ni şî la asta a lu’ Maria, ce bluză are pe ie!” sau „Văzt-ai, tu, că
pe aia n-o jucat-o nime!?”).
Horele din sat erau exact ca acelea descrise de Liviu Rebreanu, în
romanul Ion: „La câţiva paşi de pâlcul jucătorilor stau fetele care au rămas
nepoftite, privind cu jind, şoptindu-şi uneori cine ştie ce şi izbucnind în
râsete silite. La urechi şi în cosiţe au şi ele bucheţele de vâzdoage [= crăițe,
n.ns.] pestriţe şi în mână câte un mănunchi mai mărişor, pe care să-l
dăruiască flăcăului cutare, să-l pună în pălărie. Printre fete se mai rătăceşte
şi câte o nevastă tânără, cu năframă de mătase în cap, gata să intre în horă,
dacă s-ar întâmpla să-i vie chef bărbatului ei să joace. Mai la o parte,
mamele şi babele, grămadă, forfotesc despre necazuri şi-şi admiră
odraslele. Copii neastâmpăraţi aleargă printre femei şi chiar prin horă, fură
florile fetelor şi fac haz când victimele îi ocărăsc sau se înfurie. Câţiva mai
îndrăciţi se lasă pe vine aproape de jucători, uitându-se cu mare băgare de
seamă la poalele fetelor, iar când poalele zboară mai tare, dezvelind
picioarele goale mai sus de genunchi, se întreabă repede:
– Ai văzut?
– Văzut. Da tu?
– Şi eu.
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Fotografie rară. Jocul de-a purtatul, în Nandra. (Colecţia Elvira Poruţiu)
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Şi apoi continuă să pândească poalele, până ce vreo babă indignată
îi ia la goană, ceea ce nu-i opreşte ca peste câtva timp să reînceapă...”204
Peste ani, când s-a renunţat la menirea ei iniţială, clădirea
Căminului Cultural a devenit „boldă”, în care găseai de toate, de la făină,
ulei şi conserve de legume, până la bomboane şi ceva băuturi spirtoase.
Nemaifiind folosită, clădirea (situată exact pe locul fostei biserici de lemn)
s-a degradat, iar în cele din urmă a fost demolată.
Obiceiuri de nuntă: Strigăturile de la nuntă și Dusul găinii
În ultimele decenii (începând cu anii ’60-’70 ai secolului XX) au fost
la modă strigături adecvate evenimentului nunţii. Versurile surprindeau
aspecte particulare ale mirilor sau ale părinţilor lor, pe lângă clasicele
tânguiri legate de despărţirea miresei de familie şi prieteni, de înstrăinarea
în alt sat etc. Succesul acestori strigături ţinea de talentul versificatorului.
Cunoscută pentru acest dar era Iozefa Rad, invitată la „ospeţe” şi pentru
creaţiile sale. Din lipsă de alte exemple, vom reproduce aici strigătura de la
nunta lui Doina și Ilie Rad. Tradiția era ca momentul să fie deschis de o
altă femeie din sat, care făcea urări de bine mirilor:
Și ne este pă tăt anu…!” (Lena lu
Jenu)
Sau:
„Soacră mare ieși în prag!
Primește-ți nora cu drag!
Mulțumește-i lui Dumnezău,
Că ț-o-mplinit gându’ tău,
Că atâta ai trăit,
Două nurori ai învârtit!
Și atâta să trăiești,

„Vă strochesc cu busuioc
S-aibă tinerii noroc,
Vă strochesc cu nintă creață,
S-aibă tinerii viață,
Vă strochesc cu măgheran,
Să nu-mbătrâniți șohan!
Ia tu grâu cu tri dește,
Că la Colectiv mai este
Și ni-l dă cu kilogramu

204

Liviu Rebreanu, Ion, Litera Internaţional, Bucureşti-Chişinău, 2001, p. 17-18.
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Și nepoate să-nvârtești!
Soacră mare, te-aș ruga
Să îți ominești nora!
Să ți-o bagi, dragă, în casă
Și să ți-o pui după masă,
Să-i dai vin din cană nouă,
Să trăiți bine-amândouă!”
(Olimpia Trif)

Și frumoasă și cuminte
Și dintre oameni de cinste!
Dumnezău-i deie tăt bine,
Să nu-și uite nici de mine!
Doresc mulți ani să trăiască,
Pă min’ să mă ominească!
U-iu-iu!
Frunză verde di pe tău,
Ș-of-vai, Lia, dragu nieu,
Dragu nieu, ficioru’ nieu,
Mulțănesc la Dumnezău,
Că ni-o-mplinit gându’ nieu
Și la Maica Precista,
Că ni-o-mplinit dorința,
De te-am văzt om învățat
Și-acuma și însurat!
Ni-ai adus noră pe plac,
Și frumoasă și-nvățată,
Din orașu’ Cluj aleasă.
Nu pot să zâc numa’ bine,
Că-i învățată ca tine,
N-aș pute ca să zâc rău,
Că-i fată de rangu’ tău
Și îi și pe placu’ nieu!
Foaie verde, foaie fragă,
Când am văzt-o ni-o căzt dragă!
Mulțăniescu-ți, Lia, țâie
Că nu ni-ai făcut rușâne,
Că ori și unde am pornit,
Cu tine m-am tăt fălit,
Că tăt bine-am auzât,

Soacra își primea nora cu o altă
strigătură, din care nu lipseau
sfaturile părintești. Ideile importante
erau marcate prin chiuituri:
„Stau în loc și mă gândesc
Nora cum să ni-o primesc,
Cu ce daruri s-o cinstesc.
Oi cinsti-o cu de toate
Și-un bărbat cu facultate.
I-oi da cinste ca-n Bănat
Bărbat frumos și-nvățat,
Zdravăn ca brazii din munți,
În țară ca el nu-s mulți.
Foaie verde, flori de tei,
Mândră-s cu ficiorii mei,
C-am tăt fală după ei!
Am fală șî n-am rușâne,
Ficiori ca min’ n-are nime!
Îs mândră și îs făloasă,
Că am și-o noră frumoasă!
Și frumoasă și-nvățată,
La părinți sângura fată,
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Ori pe cine-am întrebat
De tin’ tot bine-am aflat.
Dragu’ mamii, te-aș ruga,
Ascută-mă ș-acuma,
Să-ți mai spui două cuvinte
Da’ tu să le iei în minte!
Nu-s așa cuvinte grele,
De te poți țâne de ele!
Îi fi tu om învățat,
Ie și de la mamă sfat!
Io-ți dau sfaturi părintești!
Te-aș ruga să le primești,
De-stea pin cărți nu găsești
Cât ai vre tu să șetești,
Că-s învățături de mamă,
Ie-le, dragu’ mamii-n samă!
Ominește-ți soțâia,
Să nu te râdă lumea!
Vreodată de ți-o greși,
Dragu’ mamii, n-o sfădi,
Cu vorba n-o amărî!
Chiar de-ți greșește vreodată,
Sărut-o, dragă, ș-o iartă!
Casa să ț-o conduci bine,
Ca să mă fălesc cu tine!
Di la servici când sosăști
Vorbe bune să-i vorbești,
Să-i vorbești tot vorbe moi,
Să trăiți bine-amândoi!
Să fii egzemplu la sat,
Cum ai fost și la-nvățat!
U-iu-iu!

A doilea-nvățăminte
Ie-o și pe asta-n minte:
Ominește-ți soțâia,
Nici de părinți nu-ți uita!
De-i mere cât de departe,
Să ne mai scrii câte-o carte,
Să ne-ntrebi de sănătate!
Când noi om îmbătrâni,
Să mai vii dragă pe-aci,
Casa-n care te-ai născut
Te-aș ruga s-o cauți mult ,
C-aicea-ai copilărit,
Să te sâmțăști fericit!
Să vii o dată pe lună,
Să ne spui o vorbă bună!
Nu ne-aduce nimica!
Mângăie-ne cu vorba!
Să vii să-ți mai povistesc
Și să mă mai jăluiesc!
Dragu’ mamii, io n-am fete
Să mă jăluiesc cu sete!
Dragu’ mamii, fete n-am
Să spui durerea ce-o am!
Cât în lume oi trăi
Tăt țâie m-oi jălui,
Țâi’ și la nevasta ta,
Că de-acum ea-i fata mea!
Tu să-mi iei vorbele-n samă,
Să mă respecți că țâ-s mamă!
V-odată de rău de-oi da
Să m-ajuți, că-s mama ta!
De-oi fi v-odată bolnavă,
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Tu să mă cauți în grabă!
Să mă cauți tăt mereu,
Că tu ești ficioru’ nieu,
Pe tine te-am crescut eu!
Că și io te-am căutat
Pi la școli cât ai umblat!
Și io mult am vint la tine
Și-n armată, știi tu bine!
Nu-ni aduce nimica,
Mângăie-mă cu vorba!
Și pe min’ și pe-al tău tată,
C-o muncit viața toată,
Tăt o mers și tăt o vint
Șî pin ploaie șî pin vânt,
Ca să fii tu fericit,
O muncit noaptea și zî
Ca tu fericit să fii!
V-odată de rău de-o da,
Ajută-l și nu-l refuza!
V-odată de-o da de rău,
Să-l ajuți, că-i tatăl tău!
Cât de mare domn s-ajungi,
Părinții să nu-i refuzi!
De-i fi cât de mare domn,
Poartă-te bin’ șî fii om!

Și mai ai ș-un frățior
Care mult îți duce dor.
Tu să-l înveți, dragă, bine,
S-ajungă-nvățat ca tine!
Ș-acuma, la despărțire,
Noi îți dorim fericire!
Ș-acum, drag copilu’ nieu,
Să-ți ajute Dumnezău!
Dumnezău să-ți deie țâie
Mult noroc șî fericire!
Ui-iu-iu!” (Iozefa Rad, 1978)
Apăreau variante la textul de
bază, în funcție de situația
concretă:
„I-oi da cinste ca-n Bănat,
Un bărbat arvocat […]”
„Frumoasă-i cu haină albă,
Când am văzt-o mi-o căzt dragă,
Că-i copilă tinăruță
Și-i departe de măicuță.
De ti-i purta bine,
Înflorește lângă tine.
De ti-i purta rău cu ea,
Frumoasă-i, da’ s-o usca”

De cele mai multe ori, acceptarea simbolică a tinerei mirese în
familie era marcată, de asemenea, prin câteva versuri, ticluite de soacra
mare, spuse în timp ce o învârtea pe nora ei:
„Am beut jinars de prune
Ș-am o noră ca o lume!
Am beut și oi mai be
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Și nu-i noră ca a me!”
În cazul în care mireasa era a doua noră în familie, se mai auzeau
versuri adecvate:
„Și jinarsu o fost tare
Nurori ca min’ nime n-are,
Că-s frumoase ca bujorii
Și îmi ominesc ficiorii!” (Iozefa Rad, 1998)
Când situaţia o permitea, în versurile dedicate mirilor, se strecurau
şi mici glume. Odată, după cum îşi amintea năndreanul Octavian Poruţ,
într-un sat vecin, gluma, cam prea acidă, i-a supărat tare pe localnici,
versurile sunând astfel: „Vai sărac de tine sat / Şi cine te-o botezat, / Că-i
plin numa’ de coteţe / Şi de muieri cu musteţe!”
Un alt obicei de la nunțile țărănești, mult așteptat de meseni, era
adusul găinii, însoțit de orații specifice. Deoarece găina era destinată
nașului (pe vremea când exista o singură pereche de nași) sau nașului mare
(în timpurile mai apropiate), versurile se refereau la calitățile acestuia,
pentru a-i stimula generozitatea financiară. Dar, spre deliciul nuntașilor,
versurile aveau și accente ironice, umoristice, de fiecare dată însoțite de
aluzii sexuale la adresa nunului. Deoarece orația respectivă ilustra
elemente specifice fiecărei nunți, textele variau în funcție de acestea.
Existau, totuși, pasaje comune. Astfel, întotdeauna găina era „împănată”
(împodobită) cu flori și avea, în cioc, o țigară fumegândă (să ilustreze că e
acea găină specială, care „cârâie și duhănește”). Am cules câteva fragmente
dintr-o astfel de creație populară, bazată pe versuri răspândite, în tradiția
orală, dar și cu adaptări specifice situației concrete. Culegerea (făcută prin
consilierea unei bune cunoscătoare a folclorului transilvănean, Sabina
Hodrea) și adaptarea aparțin Doinei Rad (strigătura fiind spusă la nunta
lui Nicușor și Mirela Rad, nași fiind Adela și Octavian Brudan):
„Zî-i, ceteraș, zî-i cu drag,
Să mă pot sui pă prag!
Zî-i, ceteraș, zî-i cu dor,

Di pă prag să mă cobor,
Să mă duc pintre nuntași,
Cu găina la nănaș!
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Poate-oi da-o la nănașa,
Că-i muiere frumușea!
Tătă noaptea n-o durnit,
Numa tăt s-o puțulit,
Că nănașu-i pușcaș mare,
Pușcă din drum în cărare!
Tătă noaptea n-o durnit,
Numa tăt s-o tiglăzât
Pă poale și pă rochie,
Că mere nănașă-ntâie,
Pă rochie și pă poale,
Că mere nănașă mare.
U-iu-iu!
Ba, uo-i da la nănășelu,
Că la el îi portofelu’
Și mi-a da-o sută de mii
Și mi-oi cumpăra rochii!
U-iu-iu!
Nunu mare, nunu mare,
Scoală-te oblu-n picioare
Să te văd cât ești de mare!
Că și io mă sui pă masă
Să mă vezi că îs frumoasă!
Hai, nănașule, la noi,
C-am un pat cu perini moi
Și oricum ne-om înturna,
Nouă tăt bine ne-a sta,
Și oricum ne-om răsuci,
Nouă tăt bine ne-a fi!
Nănaș mare, nănaș mare,
Răsuce-ți mustețăle
Și țucă muierile!

Și le răsucește bine
Și mă țucă și pe mine,
Că-i găină de la Cluj
Și o-am împănat cu ruji.
Și găina-i ca-n poveste:
Cârâie și duhănește.
Ea știe să duhănească
Numa țâgară domnească!
U-iu-iu!
Nănașule, ce gândești?
Găina să mi-o plătești!
Că tare m-am perpelit
Până găina ț-am fript:
O-am închis într-un coteț
C-on cocoș tare isteț
Ș-atâta o drăgostit
Până găina-o slăbit
Și s-o ouat șepte ouă!
Cu-a nănașului îs nouă!
U-iu-iu!
Bună zua, nunule,
Nunule, păunule!
Acuma să te gândești
Găina să mi-o plătești!
Frunză verde, pe cărare,
Nănașule, nănaș mare,
Nu știu cum ti-i prăbăli,
Că nu îi putè plăti!
Creasta îi plătești cu mia,
Aripa cu Dacia!
Pă valută țî-oi da
Că ai din ie ce mânca:
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Că găina-i cât curca
S-aibă din ie ce mânca!
Găina nu-i de Gostat
Și cu ruji o-am împănat.
Și găina-i cu pihuță,
Ca nănașu’ lângă puță!
U-iu-iu!

Nănașu’ îi om frumos,
Da-i tare pretențios!
Din găină ce-a mânca?
Picioarele și curu
Că astea i-s sufletu!”
U-iu-iu!

Urma negocierea obligatorie a plății (un ritual întotdeauna
respectat), de cele mai multe ori nănașul (chiar polițist fiind) fiind
constrâns cu amenințări:
„Nănașule, să-mi plătești,
Dacă nu vrei s-o pățești!
Nu te-uita că-s mititică,
Da’ îs muiere voinică,
De polițiști nu mi-i frică!” (Doina Rad, 1998)
Rugul de la porţi
Un interesant obicei de primăvară are loc de Sângeorz, legat de ziua
Sfântului Gheorghe (23 aprilie). Se puneau crengi de rug (trandafir
sălbatic) la porţi, uşi, ferestre etc. În literatura de specialitate se vorbeşte
despre obiceiul de „a aşeza la stâlpul porţilor şi al caselor, la uşi şi la ferestre,
la uşa grajdului şi în grădină, ramuri de trandafiri sălbatici. Astfel, se credea
că oamenii, vitele şi semănăturile erau protejate de forţele malefice.
Ramurile de rug erau aduse de la mare depărtare de casă, acolo unde nu se
aude cântec de cocoş.”205

Vasile V. Filip; Menuţ Maximinian, Cultura tradiţională imaterială românească din
Judeţul Bistriţa-Năsăud, vol. II. Sărbătorile ciclului social şi calendaristic sau Munci şi zile
în ţinutul Bistriţei şi Năsăudului, Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2015, p. 289.
205
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Strigatul peste sat
Strigarea peste sat a cunoscut în Nandra, prin anii ’70, şi un alt
aspect, mai practic, fără nicio conotaţie magică sau creştin-morală. Dacă
în alte sate se băteau tobele în mijlocul satului, iar oamenii înţelegeau că
trebuie să meargă acolo, pentru comunicări importante din partea
autorităţilor, în Nandra s-a practicat strigatul peste sat.
Boactării aveau misiunea de a transmite veştile importante pentru
comunitate, strigând de pe Podirei (din două locuri diferite, mai spre
centrul satului şi mai la marginea lui), fără megafoane sau microfoane şi
boxe de amplificare. La un moment dat, anunţul era precedat de sunetul
unui fluier. În acele momente, satul încremenea, orice muncă se oprea
temporar şi toată lumea asculta, într-o linişte nefirească.
Anunţul boactărilor (cum era Brudan Iuănel) era precedat de o
formulă specifică: „Să dăăăă de ştiiiire!” Şi se continua: „Mââââne
dimineaaaaţăăăă, tăăătă luuumea să cuuureţe şaaanţurile şi să măăăture
druuumu’, de 23 Agust! A doilea: Din fiecaaare famiiilie să vină mâne, la
oarele doi şi jumătaaate, un om la sediul CAP-ului, pentru o întâlnire cu
tovaaarăşu’ primaaar!”
*
Suntem convinși că vor fi fost, şi la Nandra, multe valori imateriale,
care s-au pierdut de-a lungul timpului, așa cum s-a întâmplat, din păcate,
în multe sate românești. Volumul de față încearcă, pe cât posibil, să salveze
de la uitare frânturi de memorie a tradiției noastre.
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Motto: „Copilăria petrecută la sat mi se
pare singura mare copilărie. Cine nu
priveşte în urma sa peste o asemenea
copilărie, mi se pare aproape un
condamnat al vieţii.”
(Lucian Blaga, Elogiu satului românesc)
Generaţile anterioare n-au avut calculator, tabletă, laptop, telefon
mobil, playstation şi reţele de socializare, ceea ce nu înseamnă că acestea
au fost mai puţin fericite. Dimpotrivă, au fost foarte fericite, întrucât îşi
trăiau plenar copilăria, „singura vârstă veselă şi nevinovată”, cum zicea şi
Ion Creangă.
Când nu erau la hotar cu părinţii, copiii stăteam acasă şi se jucau
cu alţi copii, dacă se nimerea să aibă tovarăşi de joacă prin apropiere.
Iarna se bulgăreau cu zăpadă, făceau cetăţi sau oameni de zăpadă,
se dădeam cu săniuţa sau cu schiurile (cei mai norocoşi, cărora părinţii le
făceau aşa ceva). De colecţionat nu puteau colecţiona decât cutii de
chibrituri, bucăţi de staniol, din bomboanele „pomului” de Crăciun, iar
vara – ouă de păsări.
Vara venea cu o sumedenie de jocuri şi posibilităţi de a se bucura
de copilărie. Fetele se jucau de-a mama şi de-a tata, îşi făceau păpuşi din
cârpe şi foi de pănuşi, săreau coarda, elasticul etc. Băieţii îşi făceau arcuri
cu săgeţi din trestie, praştii, libuţuri (un fel de fluiere, făcute, primavara,
din coji de alun).
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Iată câteva jocuri ale băieţilor.
Jocul cu mingea. Cel mai răspândit joc era cel cu mingea. Era un
adevărat eveniment când un copil din sat primea de la părinţi o minge
(numită în Nandra cocică, de la cotcă). Când se forma un grup mai mare
de copii, aceştia se împărţeau în două echipe. Cum copiii erau puţini, satul
fiind mic, în echipe intrau „jucători” foarte eterogeni ca vârstă. „Meciurile”
aveau loc în „Continit”, dar mai ales „Într-a popii”, un loc situat la
marginea satului, numit aşa pentru că fusese, cândva, locul preotului, pe
care acuma nu-l mai lucra nimeni, devenind păşune. Porţile erau făcute
din pietre, bulgări sau beţe, fără partea orizontală, ceea ce crea veşnic
problema dacă a fost gol sau nu. Au fost perioade când copiii îşi aducea din
pădure lemne şi îşi făceau o poartă „ca lumea”, care nu rezista mai mult de
o zi, fiindcă veneau vacile seara, în sat, se scărpinau de porţile firave şi le
puneau imediat la pământ. (Ilie Cosma deţine o fotografie, publicată în
carte, la p. 330, făcută, nu se ştie prin ce miracol, cu „echipa” de fotbal din
Nandra, în spatele căreia se poate vedea calitatea porţii construite de copii)
Dacă Nandra ar fi fost un sat mare, cu mulţi tineri, ar fi putut cere de la
Primărie amenajarea unui teren de fotbal, cum erau în alte sate (Hădăreni
sau Cheţani, de pildă). Fiind însă o mână de copii, nu puteau avea această
pretenţie. În timpul meciului, cei mai mari de pe teren foloseau anumite
cuvinte, auzite la trasmisiile de fotbal sau la şcolile pe care le frecventau, pe
care cei mici nu le înţelegeam: out, ofsaid, penalty etc. Ce mult creşteau
aceştia în ochii piticilor!
Unul dintre consăteni, Lăluţ Brudan, a perseverat şi a jucat într-o
echipă a unui sat, în Divizia a III-a. Dar nu a mers mai departe.
De-a mija. Primul şi poate cel mai răspândit joc era „de-a mija”,
adică „de-a v-aţi ascunselea”. Exista întotdeauna pentru acest joc un teren
propice, întrucât curţile oamenilor erau pline de hăizaşuri, clăi de fân etc.,
după care copiii se puteam ascunde bine. Dacă erau trei copii, de pildă,
unul stătea cu ochii închişi într-un anumit loc (un pom, peretele casei, gard
etc.), număra până la o cifră propusă de comun acord (de regulă suficient
de mare, pentru a câștiga timp cei care se ascundeau), iar când ajungea la
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finalul număratului, spunea: „Cine nu-i gata, îl iau cu lopata!”, deschidea
ochii şi mergea să îi caute pe ceilalţi. Cei ascunşi puteau fugi până la locul
stabilit, scuipau şi ziceau: Ptiu, Nelu sau Ilie sau cum îl chema pe
camaradul lor, evitând astfel să fie ei „paznici”.

Jocul de-a mija. Se vede cum un copil stă la pândă, lângă trunchiul unui copac, iar doi
fug să se ascundă.
Foto: https://geografilia.blogspot.com/2016/09/peste-100-de-jocuri-ale-copilariei.html

Dacă vreunul dintre cei ascunşi nu reuşea să se ascundă
corespunzător şi era deconspirat de cel care stătea la pândă, lua locul
acestuia. Miza jocului era, aşadar, să nu fi descoperit sau să ajungi înaintea
„paznicului” la locul stabilit şi să îl „scuipi”.
Jocul presupunea fantezia în a găsi cele mai neaşteptate ascunzişuri,
agilitate, rapiditate etc.
De-a popicul. Era un joc foarte simplu. Se făcea un cerc, iar cel care
intra în cerc avea două beţe: unul, cam de 60-70 de cm, şi o bucată mai
mică, de circa 20 de cm. Cu băţul mare îl lovea pe cel mic şi încerca astfel
să îl arunce cât mai departe de cerc. Adversarul se străduia, din locul unde
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cădea bucata mică, să o introducă pe aceasta în cerc, unde cel din cerc nu
avea voie să pareze decât cu băţul mare. Dacă bucata mică de lemn era
nimerită de cel din cerc, în aer, și proiectată cât mai departe, se măsura
distanţa de la circumferinţa cercului până la locul unde a ajuns popicul.
Figura se repeta până preopinentul reuşea să introducă bucata
mică în cerc. Câştiga cel care avea în palmares distanţa cea mai mare
(cumulată din toate loviturile). Nu exista riscul lovirii celui din cerc, pentru
că adversarul arunca bucata mică la nivelul picioarelor, mai greu de parat
cu băţul cel mare.
De-a piul. Era un joc asemănător cu popicul sau ce înţelegeam noi
prin „popic” şi se juca în doi. Se confecţionau două ustensile: un lemn de
grosimea unui deget, de 10-15 cm lungime, care era cioplit pe patru laturi,
scriindu-se cu creionul, pe cele patru laturi: I, II, III şi IV. Un capăt era tăiat
în diagonală, nu drept. Al doilea băţ era cam de 60 de cm. Se săpa un mic
triunghi în pământ (triunghi care se afla şi el în mijlocul unui cerc), se culca
lemnul cioplit în triunghiul din pământ, cu vârful tăiat în diagonală pus în
vârful triunghiului şi cu cifra IV deasupra. Cu un alt băţ, cam de 70 de cm,
se lovea vârful „piului”, care sărea în sus, iar jucătorul din cerc trebuia să îl
lovească din zbor şi să îl arunce astfel cât mai departe de cerc. Cifra care se
afla deasupra piului aruncat indica numărul de lovituri la care avea dreptul
cel din cerc. Apoi, cu băţul din mână, măsura distanţa de la cerc până la locul
unde căzuse piul, după care revenea în cerc şi repeta lovirea piului, în funcţie
de cifra indicată la prima aruncare, măsurând la fiecare aruncare distanţa.
La ultima lovitură, coechipierul său se străduia să îi arunce „piul”
în cerc, de la locul unde căzuse acesta, iar cel din cerc trebuia să lovească
piul şi să îl azvârle cât mai departe. Apoi se relua jocul, până când
adversarul reuşea să îi strecoare piul în perimetrul cercului. Câştiga cel care
obţinea numărul cel mai mare de „unităţi”, să le zicem. Jucătorii îşi
dovedeau astfel nu doar norocul, ci şi dexteritatea. Jocul comporta anumite
riscuri, dar n-au fost cazuri să fi fost cineva rănit vreodată.
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Jocul de-a piul. Jucătorul urmează să lovească un capăt al piului, iar după ce sare în aer,
copilul va încerca să îl lovească şi să îl arunce cât mai departe.
Foto: https://geografilia.blogspot.com/2016/09/peste-100-de-jocuri-ale-copilariei.html

Scoaterea dracilor. Era un joc care necesita o apă mai mare, care
la Nandra nu prea exista, recordul fiind deţinut (ca mărime şi adâncime)
de Bolboana lu’ Aurenia, de care părinţii îşi fereau şi avertizau copiii, să nu
cadă în ea, să se înece, chit că se afla în hotar. Jocul consta în aruncarea
unei pietricele în plan orizontal, razant cu apa, iar dacă aceasta ieşea la
suprafaţa apei, apoi iar se afunda în apă, însemna că a scos un drac. Mai
mult de doi-trei „draci” (= „broscuțe”) nu putea scoate nimeni!
De-a ranța. Era un joc cu banii-monede, pe care copiii îl jucau
duminica sau la Paşti, când aveau şi ei câţiva bănuţi. Se căuta un loc neted,
fără iarbă, de regulă lângă un zid. Jucau doi-trei copii, iar alţii chibiţau pe
lângă ei. Iniţial, se punea o monedă jos, apoi jucătorii lăsau să cadă, de la
brâu, altă monedă. În cazul în care moneda aruncată se suprapunea peste
cea iniţială, jucătorul câştiga ambele monede. Cu cât se aruncau mai multe
monede, fără a se suprapune cu cele de jos, creştea miza jocului. Iar cel care
avea norocul să aibă cel puţin două monede suprapuse, lua toţi banii, apoi
jocul se relua.
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Cu cercul. Jocul acesta a devenit mai cunoscut odată cu apariţia
bicicletelor. „Raful” roţii de bicicletă (raf este un regionalism, însemnând
cercul, șina de fier care se aplică pe o roată de lemn, cuvântul prevenind
din maghiarul dialectal raf), din care i se scoteau spiţele, era ideal pentru
joc, fiind mult mai uşor decât raful unei roţi de car sau chiar de rotilă.
Dintr-o sârmă mai groasă (de regulă din cea folosită la ţară pentru întinsul
rufelor, care a făcut două victime în sat: pe timp de ploaie, cineva a mers să
strângă rufele de pe sârmă şi a rămas electrocutat. A doua persoană din
casă a vrut să îl salveze şi a fost şi ea electrocutată. A treia a fost salvată de
faptul că, fiind noroi, avea cizme de cauciuc în picioare.Tragicul accident
s-a petrecut după introducerea „lămpii lui Ilici” în Nandra.) Ei bine, dintr-o
bucată de astfel de sârmă, se făcea la un capăt un fel de U, de lăţimea puţin
mai mare decât lăţimea rafului de bicicletă, iar din partea opusă se prindea
sârma şi i se imprima rafului mişcare. Iar copilul fugea după cerc, efectul
fiind mai mare atunci când, pe timp de secetă, drumul era plin de praf,
încât se crea impresia că pe uliţă trece o…maşină! Dacă erau doi copii cu
cercul, aceştia putea face un concurs de viteză.
Datul cu banul în ou. Era un joc care se juca mai ales cu ocazia
sărbătorilor de Paşti, când copiii se strângeau în jurul Căminului Cultural,
dotaţi cu ouă roşii şi cu bani sub formă de monede. Cei care aveau ouă,
ţineau câte un ou celor care voiau să îl câştige. Puneau oul pe iarbă, iar
pretendentul, de la o distanţă de 1-1,5 m, încerca să nimerească oul cu
banul. Dacă nu îl nimerea, moneda respectivă era a proprietarului oului.
Încercarea se repeta de mai multe ori, până când moneda aruncată nimerea
oul. Când îl nimerea, doar după mai multe încercări, de ciudă, noul
posesor îl mânca pe loc. Nu conta că el fusese străpuns de o monedă, care
circulase prin atâtea mâini! Nu se ştia de existenţa microbilor, faţă de care
copiii erau parcă imuni.
Uneori, oul se putea ţine şi în mână, cu riscul ca moneda aruncată
să lovească mâna posesorului de ou.
Jucatul în noroi. Ploaia şi noroaiele însemnau şi bucurie pentru
copii. Când ploua, ţăranii se gândeau la recoltele de pe câmp, orăşenii – la
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distracţiile de pe litoral. Copiii de la ţară umblau desculţi prin noroi, iar
apa strânsă în ogăşiile făcute de roţile carelor era imaginată sub forma unor
râuri, al căror curs, cu o simplă mişcare a piciorului, putea fi deviat.
Când noroiul se zbicea, puteau începe alte competiţii. De pildă, în
vârful unui băţ, se punea o bucată de noroi, cam de mărimea unei nuci,
apoi se urmărea cine „dă mai sus”, adică cine aruncă acea bucată de noroi
la o înălţime mai mare, căreia băţul în care era pusă îi conferea altă viteză,
mult mai rapidă, decât dacă ar fi fost aruncată cu mâna.
Din acelaşi material, se făceau un fel de semisfere, care apoi se
trânteau cu putere de pământ, aerul comprimat scoţând un sunet adecvat.
Cel care producea, prin această metodă, sunetul cel mai puternic era
considerat victorios.
Desigur, mai existau şi alte jocuri (Podul de piatră, Leapşa, Lapte
gros, De-a baba oarba, Țară, țară, vrem ostași!, Apă, foc!, Bâza), cunoscute
peste tot, care nu mai trebuie explicate.

„Fotbaliştii” din satul Nandra, pe terenul „Într-a Popii”, în faţa porţii improvizate.
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B. VI. File din „romanul” satului Nandra
Doi călători străini, din veacul al XVIII-lea, despre satul
Nandra
O foarte exactă descriere a Nandrei aflăm în Conscripţia fiscală a
Transilvaniei din anul 1750: „Acest sat este aşezat într-un ţinut de
fertilitate medie şi un loc prea puţin potrivit pentru comerţ. Locuitorii săi
trăiesc din munca mâinilor proprii şi se întreţin, în general, din venitul
agriculturii. Ei obişnuiesc să-şi desfacă produsele în piaţa din Aiud, aflată
la două mile 206 distanţă. Acest teritoriu [arabil] deţine două părţi din hotar,
care pot fi arate peste tot cu şase animale de jug şi necesită îngrăşăminte la
fiecare trei ani o dată. Fâneţele sânt tăiate aici în fiecare an. Un cubul 207 din
semănătura de grâu de toamnă produce, într-un an de fertilitate medie, un
număr de opt clăi netreierate, iar fiecare claie oferă un număr de două
măsuri de grăunţe. Un cubul din semănătura de primăvară dă tot opt clăi
şi claia [dă] două măsuri/ de grăunţe/. Vii nu există deloc. Pădurile şi
păşunile sânt puţine, în raport cu nevoile proprii. Străinii nu posedă aici
pământ.”208
milă, s.f. – Unitate de măsură pentru distanțele terestre, folosită în trecut, care a variat
în timp și de la o țară la alta; (azi) unitate de măsură pentru distanţe, egală cu 1609,3 m
(folosită în Marea Britanie și în SUA).
207
cubul, s.n. – unitate de măsură pentru volume, egală cu volumul unui corp de formă
cubică, având latura egală cu un metru (sau cu un decimetru etc.)
208
Ladislau Gyémánt, Remus Câmpeanu, Anton Dörner, Florin Mureşan, Conscripţia
fiscală a Transilvaniei din anul 1750. Vol. I. Descrierea hotarelor conscrise. Partea I,
Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2009, p. 148.
206

331

Doina Rad, Ilie Rad

Cum spuneam, descrierea făcută mai sus este una destul de exactă
şi de obiectivă. E interesant că năndrenii nu îşi vindeau produsele la Ocna
Mureş, Luduş sau Târnăveni, oraşele mai importante din apropiere, ci
tocmai la Aiud. Probabil produsele lor aveau trecere (și, desigur, un preț
mai bun) la comunitatea săsească din Aiud.
Nandra nu are păduri de stat, cum au Bichişul, Gâmbuţul sau Ozdul,
ci doar păduri obşteşti (pădurea Prigoana, pădurea de la Fântâna de Piatră),
unde arborii nu ajungeau la maturitate, fiind tăiaţi pentru lemne de foc.
Dar dacă atunci nu se cultiva viţa-de-vie, ulterior năndrenii vor
avea aşa ceva. Sunt convins ca maghiarii din Ozd sunt cei care i-au
influenţat, pentru că aceştia erau mari cultivatori de viţă-de-vie, şi nu de
orice soi, ci viţă altoită.
În cartea lui Orbán Balázs 209 (apărută în 1871, reeditată în 1991), în
– Capitolul IV – „Cuci, Bogata și valea Ozdului”, găsim o altă descriere
interesantă: „În sus de Iştihaza, în valea principală, din stânga precum şi
din dreapta, se deschid văi secundare. În prima se află satul Lándor (în
valahă Nandra), locuit în mare parte de valahi, care în secolul XIV era
amintit ca Nándurlaka, în sec. XV, Lándorlaka, în alte documente apare
sub numele de Nándor”.
Volumul adaugă, la aceeași pagină, și alte informații: „11 ian. 1358
(feria 5 p. a. 8-vas Epiphan). Din Visegrad, regele Lajos [Ludovic-rege al
Ungariei, fiul lui Carol Robert D’Anjou – n. trad.] ordonă repunerea în
posesie a episcopului ardelean Domokos în Lakus (rom. Noșlac), Ațintiș,
Nándurlaka și alte sate, ceea ce în prezența noastră, Jakab, supusul reginei,
a și îndeplinit 210”, continuându-se cu pasajul următor: „În 1489, Paska
Balazs, provisor [= administrator, intendent al unei moșii – n. ns.], și Jakch
Orbán Balázs, A székelyföld leirása. Történelmi, régészeti, természetrajzi s népismereti
szempontbol. A képeket a szerzö fényképei s rajzai után fára rajzolták Greggus Janos és
Bicsérdy Janos. Metszettek: Rusz Károly, Pollak S, és Ranics Adolf. Ötödik Kötet. A
forditási jog, és a képek mindennemü utánnyomásának fentartásával, Pest, vol. V, 1871,
Tettey Nandor és Társa Bizománya, vol. 5, p. 57.
210
Originalul ȋn arhiva din Alba Iulia, fasc 1, nr. 43.
209
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Lászlo, la ordinul lui Báthori István, sunt recunoscuți ca proprietari ai
satelor Nandra, Ațintiș și alte numeroase sate” 211, precum și: „În 1495
Nandra, Aţintiş, Luduş, Bogata, Mikes şi Sălişte sunt cumpărate de văduva
judecătorului regal Altenburg Tamas (fiica lui Vizaknai Miklos, fosta soţie
a lui Bogathi Imre) cu suma de 1610 forinţi, de la Bogathi Lászlo, vânzare
certificată în Sibiu de Ulaszlo [Regele Władysław III al Poloniei –n. ns.]”212.
Este amintită și localitatea Bichiș, cu informații despre nobilii care au
stăpânit-o: „Faţă de valea Nandrei, pe dreapta, găsim satul exclusiv maghiar,
Bichiş. Prima menţionare cu numele Bykus dateaza din 1343, an în care, la 28
februarie, în urma unui ordin venit de la voievodul din Deva, Thatamerus din
Alba Iulia şi nepotul său, Matyas, sunt puşi în posesie; în sec. 16 satul este în
stăpânirea familiei Bancza, iar după extincţia familiei, spre sfârșitul secolului,
trece la familia Kemény.” 213 (traducere de Ladislau Licker).

Celebrul Castel din Ozd, desen din acelaşi volum al lui Orbán Balázs (1871). În acest
castel a funcţionat, în anii ’50, internatul şcolii din Ozd, vizitat adesea de inspectorul
şcolar din Nandra, Onisie Ţiboc.
Vezi arhiva Kemény App. dipl. Tran. VII. 163 .
Vezi arhiva guv. Transilv., Conv. IV. 8.
213
Ibidem, Arhiva Kemény App. dipl. Tran. VII. 163 .
211
212
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„Este ceva superb în familia voastră şi această frumuseţe emană din
înseşi structurile voastre.”
1 septembrie 1989, Bucureşti
Iubiţi prieteni,
draga mea Doina, iubite domnule Rad,
Sosind la Bucureşti (pe la orele 8 seara
acasă!), v-am telefonat ca să vă mulţumesc
pentru extraordinara ospitalitate ce mi-aţi oferit –
dar nu v-am găsit acasă: mi-am zis că sânteţi,
probabil, la părinţii doamnei Doina şi veţi
reveni pentru baia copiilor, aşa că la ora 9 v-am
telefonat din nou, însă nu s-a făcut legătura. A
doua zi mi-aţi telefonat dumneavoastră.
Autoportret,
– Am dus Dnei Turcu, la Casa Pionierilor214,
Ștefan J. Fay
pachetul, mi-a dat banii.
– Am dat ieri filmele la developat. Dacă aparatele de la aeroport nu
voalează filmele, voi avea în curând fotografiile de probă şi, în funcţie de
ele, voi face comenzile.
– Pun aici copia scrisorii către Doamna Iozefa Rad – pentru cazul
că cenzorii locali vor face să nu-i parvină scrisoarea 215 pe care i-o trimitem
Doamna Turcu, angajată a Palatului Pionierilor din Bucureşti. Cred că i-am trimis mai
multe exemplare dintr-o culegere cu probleme de matematică, apărută la Cluj-Napoca.
215
Autorul se temea de interceptarea scrisorilor, obicei frecvent în timpul regimului comunist.
Scrisoarea a ajuns, totuşi, la părinţii mei, care s-au bucurat foarte mult de cele scrise.
214
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tot azi. În acest caz, vă rog să-i daţi, la prima vizită ce-i faceţi, cel puţin
această copie.
Aţi avut dreptate: povestesc Voichii, cu inima plină, tot ce am văzut
în zilele petrecute la Nandra, Bichiş şi la Cluj. Şi, în primul rând, despre
familia dumneavoastră. Sânt îndrăgostit de Doamna Doina şi de copiii
dumneavoastră. Este ceva superb în familia voastră şi această frumuseţe
emană din înseşi structurile voastre, răsfrângându-se în mod extraordinar
de fericit asupra copiilor. Aceeaşi seninătate şi picior de egalitate am încercat
– şi am reuşit – să întronăm şi noi, Voica şi cu mine, în relaţiile cu copiii
noştri, încă de pe când aveau ei 3-4 ani. Am cunoscut mulţi tineri căsătoriţi
şi cu copii, dar nicăieri nu am găsit această atmosferă de încredere şi
seninătate între părinţi şi copii – cum am văzut-o în casa dumneavoastră.
Poate că tot acestui fapt se datoreşte şi frumuseţea fizică a lui Mihai şi
Tudor 216, frumuseţe care, pur şi simplu, m-a ameţit şi de care îi vorbesc
Voichii cu entuziasm. I-am povestit Voichii de Tudor alergând cu joarda
după căţeluş, spunându-i: „Dă şoarecele pisicii!” şi căţeluşul care fugea în
zig-zag, în gură cu şoarecele furat de la pisică! Sau scena când, venind din
cealaltă odaie, Tudor s-a lipit de şoldul doamnei Doina şi-i spunea moftos:
„A spus că mă spuuune! A spus că mă spuuune! A spus că mă spuuune!” Şi,
la ce îl întreba maică-sa, nu zicea decât: „A spus că mă spuuune!” – de unde
se vede că, mai grav decât orice poznă, devenise faptul că se putea ca cineva
să pârască! Vă felicit! I-am povestit apoi de „discuţiile” cu Mihai, vreme de
două ceasuri, plimbându-ne în jurul casei din Nandra, pândind întoarcerea
tatălui cu feciorii de la coasă. Şi apoi amintirile doamnei Iozefa şi ale
doamnei Doina despre nunta dumneavoastră şi coincidenţa lui 27 august şi
duminica şi cei 11 ani de la nuntă şi legatul porţii cu flori şi vama plătită!

Mihai-Ionuţ Rad (n. 1982) şi Tudor-Daniel Rad (n. 1986), băieţii Doinei şi ai lui Ilie
Rad.
216
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Nandra, august, 1989. În faţa casei lui Ilie Rad. În spate se vede locul „Într-a popii”
(pentru că era folosit de preotul satului), iar în fundal, este Dealul Podirei. Persoanele
din fotografie: Trif Anica, Vlas Ana, Trif Olimpia, Rad Iozefa, Rad Nicuşor, Rad Doina,
Ioan Serafimovici, Primarul comunei Bichiş, Ştefan J. Fay. Foto: Ilie Rad

Dar câte nu-i povestesc!
Îi mulţumesc doamnei Doina pentru insistenţa de a mă fi dus la
Calvaria şi apoi dumitale, iubite domnule Rad, pentru discuţiile în jurul
acestui loc. Am fost impresionat de anul 1040, când s-a ridicat prima
biserică pe Mănăştur şi apoi de vederea limpede a dimensiunii şi formei
incintei acestei vechi aşezări – unde urmează să se petreacă un episod
dramatic din copilăria lui Baldasare. Acum, cu Calvaria în cap, sânt incitat
să reiau – în ciuda multor greutăţi ce am – dosarul lui Baldasare Keminus,
a cărui viaţă începe în povestea ce-o aveţi: Căpitanul de Iernut. Mi-ar face
plăcere ca şi doamna Doina să citească cele două povestiri: Căpitanul şi
Balul – poate cândva, înainte să se încheie acest volum de 4 povestiri, să
mai stăm de vorbă împreună, toţi trei şi-n spirit critic-constructiv, asupra
episoadelor şi înmănuncherii lor. Dacă starea Voichii şi propria mea stare
îmi vor îngădui, nădăjduiesc ca în iarna asta să aştern pe hârtie, în primă
formă, povestea lui Baldasare. Dar – cum îmi ştiţi năravul – întâi trebuie
să răscolesc foarte multe materiale documentare – pe care le am la
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îndemână –, pentru ca să extrag elementele de folosinţă – şi asta înseamnă
câteva luni de muncă, de care departe-s de a avea siguranţa condiţiilor
minime.
Este, însă, sigur că întâlnirea cu dumneavoastră şi tot ce mi-aţi
oferit să văd acolo reprezintă pentru mine o încărcare de baterie, care se
transformă în obligaţie de muncă.
Pentru toate aceste bucurii, pentru toate sentimentele calde şi
duioase pe care le-am trăit, vă mulţumesc la amândoi din toată inima. Vă
îmbrăţişez cu dragoste nespusă, cu sentimentul că ne cunoaştem de zeci de
ani, şi cu sinceră admiraţie. Voica mi se alătură cu cele mai calde
sentimente de dragoste, mulţumindu-vă şi dânsa pentru bucuriile pe care
îşi dă seama că mi le-aţi oferit.
Cu întreaga iubire, al dumneavoastră,
Ştefan Fay
P.S. Spuneţi-mi: din seria Biblioteca de estetică – v-am dat sau nu:
Cezar Radu, Artă şi convenţie 217?
Iată scrisoarea trimisă de scritorul Ştefan J. Fay Mamei mele:
30 august 1989, Bucureşti
Scumpă Doamnă Mamă Iozefa,
Nu prididesc să-i povestesc Voichii toate bucuriile pe care le-am
trăit în zilele petrecute la Nandra, găzduit de marea Dumneavoastră
ospitalitate. I-am vorbit de Dumneavoastră şi de familie, de casă, de ogradă
şi de livadă şi de tot ce vă înconjoară curtea. Pentru mine a fost ca o apă
bună, băută în cel mai adevărat colţ de ţară românească, după toate
poluările prin care trec de zeci de ani în viaţa de oraş. Mirosul pământului,
roua dimineţii, trecerea vitelor la păşune, un salut cu omul care urcă la deal
sau coboară în sat, nopţile, de-o linişte cum nu mai pot întâlni de mulţi
Ştefan J. Fay ne va trimite, cu autograful autorului, cartea profesorului Cezar Radu,
Artă şi convenţie, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989.
217
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ani, mi-au redat puterea şi încrederea în cele mai adevărate rosturi ale
vieţii. Vă admir puterea de muncă, inteligenţa şi inima pe care le puneţi în
tot ce faceţi. Mi-ar fi plăcut să am o mamă cum sunteţi Dumneavoastră.
Nu am avut acest noroc. Cunoscându-vă acum pe Dumneavoastră, îl
înţeleg şi mai bine pe fiul Dumneavoastră, Ilie. Fiul Dumneavoastră îmi
este foarte drag şi-l preţuiesc pentru multele lui calităţi, toate conduse de-o
mare nobleţe. De la o vârstă mai departe, oamenii nu prea mai reuşesc să
facă noi prieteni şi merg în viaţă tot cu prietenii din tinereţe, buni, răi, cum
s-au nimerit să fie. Cu grijile şi singurătatea în care trăim, Voica şi cu mine,
nici eu nu mai sânt om să fac prietenii noi. Cu fiul Dumneavoastră s-a
întâmplat, însă, o minune. Dânsul, în primul rând, ne-a cucerit definitiv,
de la prima noastră întâlnire, şi simt că vom fi legaţi de-o puternică
încredere şi dragoste frăţească, care va trece peste diferenţa de vârstă dintre
noi. Iar acum, când am cunoscut întreaga lui familie, îmi dau seama de
puterea şi frumuseţea care vă leagă şi am înţeles de unde-i vine distincţia.
Am fost profund mişcat că m-aţi primit ca pe un vechi prieten al
casei, de parcă m-aţi fi ştiut dintotdeauna. Nu am cuvinte pentru a vă
mulţumi de inima deschisă cu care m-aţi primit şi aş vrea să mă credeţi
când vă spun că vă am în gând şi în inimă printre foarte puţinii cei mai
apropiaţi şi îndrăgiţi.
Am citit Voichii Oraţia ce aţi făcut-o pentru nunta lui Ilie cu
Doina. A ascultat-o cu ochii în lacrimi de emoţie, căci regăsea în ea cel mai
curat sentiment al mamei, dar şi talentul firesc al poetului român, ritmurile
urărilor poeziei populare, atât de adevărate, atât de cinstite – din care simţi
cum s-au ridicat Coşbuc ori Goga.
Eu, dragă Doamnă şi Mamă Iozefa, vă mulţumesc încă o dată, din
tot sufletul, pentru calda Dumneavoastră găzduire – una din acelea care
mi-au umplut sufletul de-o mare bogăţie. Vă rog să-i spuneţi soţului
Dumneavoastră că-l îmbrăţişez cu respect şi dragoste; vă rog să-i
transmiteţi mătuşei Anicuţa, sora Dumneavoastră, sănătate şi multă
mulţumire pentru toate cele ce mi-a povestit. Iar Dumneavoastră vă sărut
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mâna cu respect, adâncă admiraţie şi cu o amintire de neuitat. Dumnezeu
să păzească întreaga Dumneavoastră familie şi casă.
Ştefan Fay
Dragă Doamnă şi Domnule Rad,
Fiindcă sânt la pat, bolnavă, îi dictez soţului meu aceste rânduri.
Îmi povesteşte cu atâta bucurie tot ce a văzut la Dumneavoastră, încât vă
mulţumesc mult pentru primirea călduroasă pe care i-aţi făcut-o. Nu a avut
o asemenea ieşire din Bucureşti de zeci de ani.
Vă mulţumesc şi pentru bunătăţile pe care mi le-aţi trimis – găina,
dar mai ales mălaiul şi caşul, care mi-au dus gândul cu ani în urmă, la
vremea când trăiam şi noi mai departe de asfaltul străzilor şi fumul
uzinelor, şi mai aproape de pământ şi de roadele lui.
Mi-a vorbit soţul meu mult şi de casa Dumneavoastră, de nepoţii
Dumneavoastră atât de frumoşi. Mi-a cetit şi Oraţia, pe cât a putut cu
accentul din Transilvania. Azi a dat clişeele la developat şi în curând vom
avea probele de fotografii şi atunci voi putea vedea pe fiecare dintre
Dumneavoastră, precum şi locurile unde am stat atât de puţin, dar mi-au
fost nespus de dragi. Vă vom trimite fotografiile prin fiul Dumneavoastră,
atunci când vor fi gata.
Până atunci, mulţumindu-vă încă o dată, vă urez Dumneavoastră,
soţului Dumneavoastră şi celor apropiaţi şi dragi sănătate bună, voioşie,
belşug şi fericire, norocul să vă ocrotească pe toţi, pe copii şi pe nepoţi.
Cu toată dragostea,
Voica Fay.
*
Călătoria lui Ştefan J. Fay la Nandra a fost astfel reflectată în
volumul memorialistic Caietele unui fiu risipitor (1994) 218:
Text reluat ȋn vol. Ilie Rad, De amicitia. [200 de] scrisori trimise de Ştefan J. Fay lui Ilie
Rad (1988-2009). Volum omagial, la împlinirea, de către Ştefan J. Fay, a vârstei de 90 de
ani. Prefaţă de Irina Petraş, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2009, p. 69-75.
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„19 ianuarie [1989]. Primesc, de la Cluj, o scrisoare impresionantă,
semnată de un tânăr profesor Ilie Radu, originar din satul Nandra, peste
fâneață de Bichiș, sat cuprins în Moartea Baroanei. Se regăsește în
autenticitatea romanului, a priveliștilor, obiceiurilor, oamenilor. Și-mi
povestește un mic episod: «... Poteca ce leagă Nandra de Bichiș, și care mia rămas în memoria mea afectivă printr-o imagine de iad: copil fiind, mam dus la Bichiș desculț, vara, după ploi abundente, când râtul (fâneața)
era acoperită de mâl, de nămol. Râmele foarte grase mi se încolăceau peste
degetele picioarelor, speriindu-mă...». Iată un mic element, pe care l-aș fi
prins în carte!”219
„25 august [1989]. Ilie Radu mă invită la Cluj, Nandra şi Bichiş.
M-am înţeles cu Sanda Buciumeanu să stea trei zile cu Voica. Plec.
Oboseala îndelung acumulată şi brusca detentă mă aruncă parcă în
imponderabilitate. Din aeroport, telefon Voichii: totul în ordine, duioasă,
se bucură de drumul meu.
Plecarea la 11,40. Din hublou pământul e şi mic, şi mare. Foarte
frumos. Se servesc 50 de ml. de votcă bună. N-am mai băut poate de şase
luni. Munţii albi abrupţi. Cerul verde. Cred că am putea construi o filozofie
«deasupra» pământului. Poate religia încearcă aşa ceva, cu pământul văzut
de pe creste. România e construită în trepte. Această imagine – puţin
diferită de a lui Blaga – ar putea fi fertilă în literatură. Îl pricep pe SaintExupéry. Am senzaţia că, şi de m-aş prăbuşi acum, nu ar fi în pagubă, ci în
ordine. Ora 12,25, coborâm. Transilvania este fantastică. Se unduie şi
plânge, tresare şi dă chiote. Văd umbra avionului. Ne alergăm cu umbra pe
lanuri, stâne, fâneţe. Reperul umbrei spre aterizare: îţi arată cum mergi tu.
Mi-ar fi plăcut să trăiesc în aceste locuri. Dar nu fu să fie!
Ilie Radu, Doina, copiii. Este o încântare să cunosc această familie!
Cu toţii în maşina lor la Nandra, la mama lui Radu – Iozefa! Ne iese
în cale pe jos, printre locuri şi case, cu câte o floare.
Ștefan J, Fay, Caietele unui fiu risipitor, fragmente de jurnal, Editura Humanitas,
București, 1994, p. 277-278.
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Satul Bichiş, august, 1989. „Sărut zeci de femei de 70 de ani – de vârsta mea, acum 40 de
ani –, vecini şi oameni de toată ziua!” scrie autorul Ştefan J. Fay, la întâlnirea cu femei
din satul Bichiş. Foto: Ilie Rad

A doua zi cu ei la Bichiş – peste fâneaţă. Sântem în romanul M.B. Casa
în plină reparaţie, goală. Fotografii. În curte – care nu mai are decât un singur
copac din vechiul parc – grămadă de femei şi bărbaţi din sat. Sărut zeci de
femei de 70 de ani – de vârsta mea, acum 40 de ani –, vecini şi oameni de toată
ziua! Trecem pe la primărie, pe la Biserică, unde se află piatra cu blazonul
kemenesc, apoi la Biblioteca satului şi am uluitoarea surpriză de a găsi aici
Pianul ERARD al lui Milan Obrenovici, al Anei Catargi, al lui Tatu şi apoi al
nostru. Şade pe jos, în depozitul bibliotecii, cu picioarele demontate, dar colea,
fără pedale, cu capacul mare crăpat în două, cu tot fildeşul claviaturii smuls,
cu medalia de pe capacul claviaturii dispărută, dar cu semnătura ERARD din
fir de bronz aurit intactă! M-am aşezat în genunchi şi am făcut câteva game.
Gemea, dar am simţit că poate fi reparat. Aş da toţi banii pe care-i am ca să-l
putem repara şi apoi să facem formele de donaţie – din partea Voichii şi a mea
– către un muzeu. Un plan pe care apoi l-am întors pe toate feţele cu Ilie Radu,
căruia, de la Bucureşti, îi voi trimite hârtiile necesare. Dacă însă va putea fi
scos din «inventarul» primăriei!” 220
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341

Richard Müller-Schmitt, editor german:
Peregrin prin Nandra
„Se mai simte câte ceva din strălucirea şi
căldura soarelui, chiar dacă se apropie de asfinţit.
După o oră şi un sfert de mers pe şosea, cotim şi
ne continuăm călătoria pe un drum de ţară, care,
atunci când plouă, poate fi străbătut doar cu
autobuzul. Ajungem în satul natal al lui Ilie.
Doina m-a avertizat, într-o discuţie între
patru ochi, să nu-mi fac cine ştie ce aşteptări în
ceea ce priveşte Nandra. Este un sat pe cale de
dispariție. La fel ca şi Doina, şi eu am crescut la oraş, de aceea pentru mine
viaţa la ţară, fie ea în România sau în Germania, îmi sunt străine. În afara
respectului pentru munca ţăranilor, fără de care am flămânzi cu toţii,
probabil, nu am nici prejudecăţi, dar nici cine ştie ce aştepări legate de viaţa
la ţară. Tot ceea ce ştiu, este că voi peterece o zi alături de părinţii
prietenului meu, Ilie, iar aceasta este pentru mine un motiv real de bucurie.
Nandra este un sat izolat, departe de lume, cu case răsfirate în spatele
unor garduri de lemn, cu o gospodărie ici, una colo. Un bărbat, într-o
grădină pe lângă care trecem, se opreşte puţin din lucru, se sprijină pe hârleţ,
duce mâna la ochi să-şi facă umbră şi ne salută. E vărul lui Ilie. Se aude
lătratul sălbatic al unor câini. La capătul satului se zăresc cai, la dreapta un
adăpost de oi, căpiţe de fân în spatele unor garduri de lemn. Mergem până
la capătul satului, unde, la marginea gardului, ne parcăm maşina.
Mihai şi Tudor ţâşnesc din autovehicol şi se aruncă în braţele
bunicilor, care le vin în întâmpinare. Curtea este de câţiva metri lungime
şi are formă dreptunghiulară, nu este pavată şi în mijloc se găseşte un copac
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gros. Într-un colţ este grajdul, cu acoperiş de ţigle. Aici sunt adăpostite
unele animale: cei doi cai, cele două vaci şi oile. În continuarea grajdului
sunt coteţele pentru porci şi găini, apoi un spaţiu verde cu zarzavaturi, o
fântână cu cumpănă, apoi o bucătărie mică, pe peretele căreia sunt agăţate
cratiţe. Poarta este vopsită în albastru pastel, iar în cealaltă parte este
câmpul. Câinele de curte, Rex, are şi el cușca lui, iar gâştele au un adăpost
din piatră. Casa, de culoare roz-bej, este acoperită cu ţigle şi are trepte la
intrare. În spatele casei este o grădină mare cu pomi fructiferi, straturi de
legume şi în spatele grădinii se găsesc câteva rânduri de viţă-de-vie.
Din acea direcţie veneau şi părinţii lui Ilie, atunci când ne-au zărit.
Lucrau în grădină şi nu se gândeau că vom veni decât mâine înainte de
masă. Iozefa Rad este o femeie la sfârşitul anilor cincizeci, cu profil
puternic şi ochi energici. Poartă batic peste părul cărunt, are mâinile
muncite şi o voce puternică şi puțin stridentă. Tatăl, având un nume mai
rar întâlnit, Gaftonic, are cam aceeaşi vârstă cu soţia sa, este înalt şi subţire,
cu o faţă lunguiaţă şi serioasă, cu mişcări încete şi obosite. Se bucură la
vederea nepoţilor, a fiului şi a norei şi îl abordează prietenos, cu un amestec
de reținere și curiozitate pe străinul, care a trăit patruzeci de ani într-o ţară
bogată şi fără probleme serioase. Se bucură atunci când mă aud salutându-i
în româneşte şi pentru că în urmă cu o săptămână am recapitulat o listă cu
nume de animale, arunc o privire în jur şi încep să rostesc: „câine”, „gâscă”,
„cal”. Acesta este un pas înainte în apropierea noastră. Le dau apoi pungile
cu seminţe de castraveţi, ridichi şi ceapă, pe care le-am cumpărat la sfatul
lui Harald, şi pe care cei doi le primesc cu bucurie.
Cei doi par a avea însă mult de lucru şi vom continua discuţia abia
seara. Mama lui Ilie se îndreaptă spre bucătărie cu o găină jupuită în mână,
găină pe care a tăiat-o dimineaţa şi din care urmează să ne pregătescă cina.
Tatăl se duce înapoi la muncă în grădină. Ilie se întoarce din casă, unde s-a
schimbat: poartă acum o jachetă maro, blugi şi în picioare este încălţat cu
cizme de cauciuc. Îşi suflecă mânecile, îi ia tatălui plugul din mână, mână
calul şi porneşte la treabă. Îl văd pe prietenul meu Ilie, director de şcoală,
editor al unei publicaţii, cum mânuieşte plugul, ajutându-şi tatăl să lucreze
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grădina în care el s-a jucat ca şi copil. Cei doi vor ara toată grădină, muncă
ce durează două ore şi jumătate, până la înserat.
Doina mă conduce în casă. Aceasta are două camere, existenţa celei
de-a treia se intuieşte în spatele unei uşi. Casa are tavanul jos, icoane
agăţate pe peretele dinspre est, tablouri în ulei, carpete, fotografii de la
nunţi, o oglindă cam tulbure, ce nu stă tocmai drept. Într-una dintre
camere zărim o mică bibliotecă cu cărţi de beletristică, de călătorie. Iozefei
îi place mult să citească. Aceasta va fi camera mea. Doina, Ilie şi copiii vor
dormi în camera de alături.
Mă întorc în grădină, unde îl privesc pe Ilie muncind. Doina îmi
face cunoştinţă cu un vecin. Un bărbat mic de statură, cu înfăţişare de
şmecher, uşor pilit, aproape fără dinţi, sprijinindu-se într-un toiag. El este
nervos şi critică guvernul pentru „democraţia” pe care le-a adus-o
ţăranilor, care acum primesc mult mai puţini bani pentru munca lor.
Bătrânul era să moară în urmă cu un an, atunci când un cal i-a călcat
abdomenul, dar a scăpat.
Ilie îmi arată rândurile de pomi fructiferi plantate de el şi cele
plantate de fratele său, Nicuşor. Mă lasă să dau câteva brazde cu coasa.
Apoi eu şi Doina ne aşezăm pe banca din faţa porţii, unde fumăm
câte o ţigară, contemplând lăsarea amurgului. În faţa noastră se întinde o
cultură de porumb, în zare dealuri. Am mai avut în urmă cu treisprezece
ani ocazia să mă bucur de un astfel de apus de soare la ţară. Eu şi verişoara
mea, Marietta, am mers cu bicicleta de la Sibiu până în satul Chirpar, unde
locuia o altă verişoară de-a mea, învățătoare. Împreună cu soţul ei (un
român) și cu medicul satului am prăjit carne de porc la grătar. În acea seară
am zărit foarte departe, la orizont, un car ţărănesc şi oameni minusculi ce
strângeau recolta sub căderea amurgului. Era parcă o scenă din poezia lui
Apollon Maikow, Recolta de fân („căpiţa creşte, creşte asemeni unei case”),
poezie pe care tatăl meu mi-a dat-o s-o citesc la vârsta de paisprezece ani,
atunci când am început să-mi arăt interesul pentru limba rusă. Poate că
oamenii au reuşit să strângă chiar toată recolta, în timp ce carul dispărea
încet şi silenţios în vale.
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Acum priveam spre orizont cum lăsarea întunericului făcea să
dispară toate contururile. Din grădină se aud râsetele copiilor care aleargă,
se urcă în copaci şi prind cărăbuşi, pe care vor să mi-i dea pentru copiii
mei, Christoph şi Peter. Acolo, îmi arată Doina, în dreptul lanului de
porumb, într-un cort mare au sărbătorit nunta prietenii mei. Cu toate că
s-a străduit să înveţe unele obiceiuri ale vieţii la ţară, Doina a rămas un om
al oraşului prin excelenţă. Ilie are însă nevoie să vină aici, să simtă legătura
cu pământul, cu brazda. Aici sunt rădăcinile sale. Aici simte nevoia să se
întoarcă mereu. Îi spun Doinei că am intuit acest lucru, atunci când l-am
văzut pe Ilie mânuind plugul.
S-a făcut întuneric. Ilie vine spre noi, Doina şi el se mângâie uşor.
Linişte de seară. Se aude doar ţârâitul greierilor. E linişte, se aude doar
sfârâitul grătarului.
Copiii ne cheamă în grajd, iapa maronie, pe nume Stela, are o
mânzuţă, Dănuţa, care de abia se ţine pe picioare. Mihai şi Tudor le ţesală
pe amândouă. Grajdul este îngust. Pe lângă cei doi cai, mai au loc doar cele
două vaci. Zăresc doi păienjeni mari în colţ, pe peretele alb. În jurul nostru
două rândunici zboară încolo şi încoace, se agaţă apoi tremurând de cuibul
de sub grindă.Tatăl vine cu un scăunel şi începe să mulgă. Eu o privesc pe
Doina, ca de la orăşean la orăşean, cu bucurie în ochi. Tatăl pare să
înţeleagă greşit privirea mea, ca şi când aş zeflemisi metoda sa retrogradă,
afirmând apoi cu tristeţe către Doina: „În Germania, nu mai există cu
siguranţă aşa ceva!” Îl contrazic, pentru că în Germania, în ciuda
mecanizării, se mai mulge uneori şi manual, lucru pe care chiar şi eu l-am
putut vedea. Stau lângă el şi îl privesc atent cum mulge vacile şi ascult
poveştile sale despre acestea. Munca ţăranilor este grea, se câştigă prea
puţin în raport cu efortul depus. Pe când ieşim din grajd, cu câteva clipe
înaintea lui, acesta îi mai spune Doinei să nu ne apropiem, prin întuneric,
prea mult, de coteţul câinelui, pentru că acesta poate să ne muşte.
Mergem la masă, nu înainte însă de a ne spăla mâinile cu săpun,
într-un lighean, cu apă din fântână, care mai apoi este aruncată. Pentru a
intra în bucătărie, trebuie să mă aplec, pentru a nu mă lovi la cap. În
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bucătărie se află o sobă mică, o masă, o canapea extensibilă, o bancă, două
scaune taburete, iar pe comodă, lângă geam, un aparat de radio din anii
cincizeci, care merge toată seara. Se aude muzică în surdină şi, din când în
când, ştiri. Tatăl lui Ilie stă pe un taburet şi amestecă mămăliga. Ne
apropiem cu toţii de masă: Ilie şi mama sa iau loc pe canapea, Doina şi cei
doi copii stau pe bancă, eu pe taburet, la fel ca şi tatăl lui Ilie. Mămăliga
aburindă este adusă pe masa, unde Ilie o taie cu un şnur întins bine. Găina
este împărţită şi pe masă este pusă pâine tăiată felii. Se închină cu ţuică. „La
mulţi ani!” „În sănătatea dumneavostră!” Cine vrea primeşte furculiţă şi
cuţit. Simt ceva pe sub masă. Dau faţa de masă la o parte şi zăresc o cloşcă,
ce stă peste ouăle puse într-un vas emailat.
Mâncarea îmi place, motiv pentru care mămânc chiar mai multe
bucăţi de mămăligă. Le arăt Iozefei şi lui Gaftonic poze cu familia mea şi cu
neamurile de la Sibiu, poze pe care aceştia le privesc cu interes. Sunt întrebat
de ce mă interesează România. Aflu că tatăl lui Ilie a lucrat ani la rând la căile
ferate, ca frânar. Îi vorbesc despre despre păţania tatălui meu de la
Homorod, unde el a trebui să fie luat cu calul din trenul Budapesta-Bucureşti
şi dus la Rupea. Îl întreb despre mocăniţa pe care o zăream când mergeam
cu vara mea cu bicicleta în satul Chirpar, unde vizitam o altă verișoară.
Continuăm discuţia încurajaţi de vinul de casă rece. Bătrânul țăran
se retrage pe canapea, unde și adoarme, cândva rezemându-se de perete,
copiii merg și ei dincolo, în casă, la culcare (nu înainte de a mânca
împreună cu Ilie, mai mult din nostalgie, cartofi copți afară, pe un băț,
deasupra unui focușor). Noi, ceilalți trei, de vârstă mijlocie, ne continuăm
discuţia. Este un prilej de relaxare, un prilej pentru prietenii mei de a scăpa
de grijile vieţii curente. Disutăm despre Hitler şi armata sa, depre
Antonescu şi Garda de Fier, despre milioanele de evrei deportaţi. E trecut
de miezul nopţii, când mergem în tăcere spre casă.
Soarele dimineţii mă trezeşte, după un somn bun, fără dureri de
cap după vinul băut ieri. Dinspre curte răzbat sunete de muncă, la o
oarecare distanță pare că latră un câine, ciudat și monoton... Astăzi este 1
Mai, zi care altădată se sărbătorea cu demonstraţii şi mult fast, astăzi este o
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zi depolitizată, dar o zi liberă. Pentru ţărani însă nu. Ei trebuie să se ocupe
de animale şi de munca câmpului. E o zi superbă, cu soare, dar şi cu o briză
plăcută. Luăm micul dejul afară, pe o masă din faţa casei. Suntem serviţi cu
ochiuri, carne de pui, brânză, castraveţi, pâine, ceapă verde. Ce animal se
aude, făcând un zgomot asemeni unui ceas electric deşteptător? Nu este un
câine. Este o pupăză. Ilie profită de ocazie, pentru a-mi vorbi despre
istorioara lui Ion Creagă din volumul său Amintiri din copilărie. Copilul
Nică a prins o pupăză care îl cam enerva, cu gândul de o vinde. Nu-mi dau
seama pe moment de traducerea în limba germană a numelui acestei
păsări. De abia în Cluj, după ce consult dicţionarul, îmi dau seama că este
vorba despre o pasăre de dimensiuni mici, care la noi este pe cale de
dispariţie.
După micul dejun, caut toaleta de ţară, aflată în spatele unor căpiţe.
Ajung la toaleta care se află la capătul unei cărări strâmte. Uşa de lemn se
lasă greu închisă. Într-o placă de lemn este făcută o gaură. Mă plimb puţin
şi fac nişte fotografii. Tatăl lui Ilie adapă caii şi vacile. Ilie îmi arată fântâna.
De un par lung, făcut din tulpina unui arbore tânăr, atârnă o găleată. De
partea opusă este o greutate, care este fixată. Fântâna e cam cât cinci
oameni puşi laolaltă de adâncă. Există chiar şi o vorbă care spune „când
copilul a căzut în fântână, este prea târziu”. Fântâna nu este acoperită.
Mihai şi Tudor nu au voie să se joace în preajma ei.
Mama lui Ilie ne cheamă, pentru că vrea să ne arate ceva.
Îngenunchează în faţa coteţului şi scoate de acolo o gâscă uriașă, căreia îi
dă drumul liber. Animalul, furios şi speriat, cotcodăceşte cu putere.
Înăuntru se zbenguiesc mai mulţi puişori de gâscă. Mi se dă unul în mână,
dar dau drumul repede puişorului cu capul auriu, în timp ce văd cum
frățiorul său face ceva verde și umed pe mâneca lui Mihai. Tatăl o leagă pe
Stela cu hamurile la o căruţă deschisă. Doina aduce un coş de picnic. Vom
merge la pădure. Mama lui Ilie rămâne acasă, pentru ca trebuie să
pregătească masa de prânz. Ilie şi copiii se urcă în căruţă; eu, Doina şi tatăl
lui Ilie stăm în faţă. Mânza Dănuţa vine şi ea cu noi. Trecem pe poartă, pe
lângă lanul de porumb, pe lângă un câmp cu flori. Stela este nervoasă,
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priveşte mereu înapoi, pentru a vedea dacă mânzuţa, care nu se ţine chiar
atât de bine pe picioare, vine cu noi. Deoarece are ochelari de cal, iepei îi
este greu să facă aceste mişcări. Tatăl ţine mânza pe partea sa, dar asta nu-i
de ajuns, iapa nechează, se încăpățânează, își scutură coama. Cu un
nechezat speriat și ascuțit, iapa se înalță într-o cambrare nervoasă. În fața
noastră, încordată, spinarea-i uriașă: căruța se clatină încolo și-ncoace.
TREBUIE SĂ COBORÂM!
Iapa se linişteşte puţin. Tatăl se întoarce cu iapa şi căruţa acasă. Noi
mergem mai departe pe deal. Copiii fug unul după celălalt şi se bucură de
aerul de mai. Doina culege flori. Eu şi Ilie mergem ca doi fraţi (aşa cum
observase şi mama sa) şi vorbim despre Dumnezeu şi lume, vedem o
ciocârlie şi un iepure, care fuge repede pe lângă copaci.
La marginea pădurii ne oprim şi ne bucurăm de picnicul nostru.
Ilie împletește cu dibăcie o coroană din păpădii, pe care i-o așează tandru
Doinei pe cap.
Mai târziu adunăm lemne pentru foc. Ilie îmi arată o fântâniță
făcută odinioară de însuși bunicul său 221, un izvor pe care mai demult l-a
descoperit împreună cu bunicul său. De câte ori vorbim despre familie sau
despre muncă, îi vin lui Ilie idei legate de bogata literatură a poporului său.
Face asociaţii cu opera lui Ion Creangă, care a descris cu lux de amănunte
viaţa de la ţară, dar şi cu cea a lui I. L. Caragiale, supranumit şi „Moș
Virgulă”, pentru că a trimis o depeșă de la Berlin, la redacția unui ziar
bucureștean, numai pentru că, într-un articol pe care-l semna, a fost pusă
o virgulă într-un loc greșit.
Ne întoarcem în sat. Pe drum întâlnim o familie de ţigani, care au
nişte pălării ciudate şi cu care ne salutăm politicos.
Masa de prânz ne aşteaptă sub copacul umbros din curte. Supa este
foarte bună, dar Doina, care nu poate mânca prea bine afară, „lângă pisici
şi găini”, nu o serveşte. Bem din nou din vinul acela delicios. Îl salutăm pe
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E vorba de Fântâna de Cheatră.
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un vecin, care tocmai trece cu căruţa pe lângă casă, şi îl invităm să servească
alături de noi un păhărel.
Părinţii vor să ne dea vin, să-l ducem cu noi. Ilie mă ia cu el în
pivniţă, unde stau butoaiele mari cu vin şi ţuică. Nu ştiu cum vom băga
vinul din butoi în sticlă. Ilie îmi explică cum face posibil acest lucru. Luăm
un furtun şi tragem aer prin el. Atunci când simţim că se apropie jetul de
vin, băgăm furtunul în sticla în care apoi va curge vinul (trebuie să
recunosc că am văzut această metodă în Sibiu, aplicată pentru scoaterea
benzinei din rezervor). Afară, la lumina soarelui, Ilie culege niște urzici, pe
care le introduce într-o sticlă goală, umple sticla apoi cu apă, scutură bine,
după care o golește. Reia această operaţiune de patru ori, pentru a se
asigura că sticlele sunt curate. Apoi le umple cu licoarea din butoi.
În apropiere este o stână. În țarcul de oi este ciobanul, persoana
care are grijă de oi, care le mulge împreună cu nişte ajutoare. Îi privim la
muncă pe aceştia, iar Doina schimbă câteva cuvinte cu ei.
Aud zgomotul unui tractor care se apropie. Tatăl lui Ilie se
pregăteşte să meargă la câmp. Îşi ia la revedere de la noi, o revedere care
sper din tot sufletul să se realizeze.
Ne pregătim şi noi de plecare. Mama lui Ilie ne dă o pungă mare cu
nuci. Ne luăm cu mult drag rămas bun şi de la ea, apoi, pe străzile prăfuite
şi printre gropi, ne începem, călătoria spre Cluj. […]
[Partea a doua, p. 181-185]
Nandra
Marţi, penultima noastră zi în Cluj. Înainte de masă, Ilie duce
varianta în limba română a interviului, făcut cu mine în seara trecută, la
redacţia Adevărului de Cluj. La întoarcere, aranjează o convorbire
telefonică între mine si redactoarea Michaela Bocu, care ştie limba
germană, fiind absolventă a liceului german, şi care îşi exprimă regretul
pentru faptul că nu am reuşit să ne cunoaştem personal.
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Mergem spre Nandra mai târziu, de data aceasta fără Mihai şi
Tudor. Doina este la volan, alături de ea fiind Peter, cu care conversează în
limba engleză. Eu şi Ilie stăm pe bancheta din spate. Eu cunosc acest drum
încă din 1992 şi 1993, iar Peter a mai fost la Nandra în 1993.
Trecem prin satul Hădăreni, sat în care s-a petrecut tristul
eveniment, în care românii au incendiat casele ţiganilor, datorită unei
gâlceve iscate între cele două părți. Un astfel de caz este tratat şi de filmul
francez „Gadjo dilo”, ce descrie viaţa într-un sat de ţigani.
Trecem din nou prin Luduş, oraşul în care Ilie a frecventat liceul […]
Ilie îmi numeşte câteva dintre prenumele pe care unii ţigani le
dădeau copiilor, pe vremea tinereţii lui: Ministru, Lenin, Stalin, Gospodina,
Izaura, Gospodar, Codru sau Trandafir.
Vorbim despre armată, despre dreptul de a face serviciu civil în
locul servicului militar. Un astfel de drept de a face serviciul civil în locul
celui militar nu există încă în România, ceea ce este de fapt un drept normal
în țările civilizate; se vorbește, mai nou, despre introducerea unei astfel de
legi. Martorii lui Iehova au refuzat întotdeauna servicul militar, ceea ce a
dus la arestarea unora dintre ei, pe vremea comunismului. Astăzi ei fie
îndeplinesc servicul social, fie îşi cumpără cumva libertatea de a nu face
stagiul militar. În Evenimentul zilei, Ilie a citit, chiar astăzi, despre cazul
unui băiat, care trebuia să meargă în armată şi care, la trei săptămâni
înainte de plecare, s-a spânzurat.
Vremea este schimbătoare, din când în când ne uităm îngrijorați
pe cer, pentru că știu că pe ploaie drumurile spre sat sunt inaccesibile. Am
trecut de strada principală şi ne-am îndreptat spre străzile lăturalnice din
Nandra, în vreme ce norii întunecați se îngrămădesc tot mai amenințători.
Ajungem la ultima casă din sat, suntem lătraţi de câini. Iozefa ne
iese în întâmpinare, salutându-ne, bucuroasă să-l revadă pe Peter, pe care
îl cunoaște din 1993.
Ne spune că domnul Fay, regizorul de film, a fost aici până în urmă
cu o oră, dar nu a putut rămâne să aştepte mai mult, pentru că trebuia să
ridice pianul Erard. Ce păcat! El a lăsat părinţilor lui Ilie o îmbietoare sticlă
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de coniac Napoleon, sticlă ce strălucește pe masa din odaia cea „bună”,
unde suntem invitați să luăm loc. Gaftonic, tatăl lui Ilie, nu are voie să
consume deloc alcool, datorită dietei prescrise de medic, Doina şi Ilie nu
au voie să bea nici ei, pentru că în România condusul automobilului este
strict interzis după ce ai consumat alcool (cota de 0,0 la 1000 a
concentrației de alcool în sânge nu are voie să fie depășită!). Doar eu pot
servi un păhărel de ţuică. Gaftonic se bucură că eu beau un pahar de ţuică
şi de briceagul elveţian prevăzut cu lame ingenioase, cu forfecuță, un mic
tirbușon și lănțișor, pentru fixare la curea.
În timp ce Doina şi Peter povestesc cu părinții despre nunta lui
Nicuşor şi a Mirelei, despre situaţia financiară a tânărului cuplu, eu arunc
o privire asupra pozelor care sunt agăţate pe perete. Ce frumoasă era Doina
ca mireasă! Şi cât de proaspăt arăta Ilie ca mire, cu mustaţa pe care mai
târziu a trebuit să şi-o radă la ordinele partidului, pentru a nu arăta precum
un maghiar...
Într-o poză de grup de la nunta Doinei şi a lui Ilie sunt şi părinţii
Doinei la o vârstă mai tânără. Iată și o poză cu Ilie soldat şi una cu Nicuşor
în uniformă de poliţist. Apoi văd poze religioase (la origine foi de
calendar). Apoi o poză cu Vlad Ţepeş, domnitorul muntean, cu fața sa
lunguiață și crudă.
Trecem prin curte și intrăm în joasa bucătărie de vară. (În jurnalul din
1992 am descris gospodăria cu lux de amănunte). De mâncare primim supă,
miel, cartofi şi vin. Peter nu prea are poftă de mâncare, iar mai târziu trebuie
să meargă la toaleta din spatele curţii. Pe drumul de întoarcere aproape că i se
face rău, văzând cum câinii se îngrămădesc să mănânce un picior de miel
însângerat, aruncat de Gaftonic.
Câinii sunt noi şi au fost botezaţi în engleză de către Tudor şi Mihai:
unul Quake, celălalt Turcu, mama lor fiind Nadia. Sunt câini ciobănești.
Ilie îmi arată mai târziu porcii, aflați într-un coteţ întunecat, unde
de abia pătrunde lumina. Se aud zgomote trădând grohăit și mișcare. Trei,
patru porci „trăiesc” înghesuiți unii în ceilalți. „Şi când vor vedea lumina
zilei?” „Niciodată!” mi se răspunde, nu este loc pentru ei afară, acolo este
grădina cu zarzavaturi.
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Peter îşi aduce aminte cum era când a venit pentru prima oară aici,
în urmă cu cinci ani, cu Christoph. Acea zi a fost una dintre cele mai lungi
şi mai obositoare zile din viaţa lor. A început la ora cinci dimineaţa în
autogara din Sibiu, cinci ore de mers cu un autobuz huruitor, mișcându-se
anevoios până la Cluj, cu mulțimea de impresii, contactul cu o limbă
necunoscută, cu figuri necunoscute, jubileul de la şcoala lui Ilie, cu
îmbulzeală și ciocnit de pahare, apoi şase persoane îngrămădite ca sardelele
într-o singură mașină (Mihai nu era acolo), drumul cu Dacia până la
Nandra, vreme de două ore şi jumătate, un joc de fotbal lung și istovitor
între cei trei băieţi, în amurg, pe marea pajişte a satului, apoi masa de seară,
privitul mulsului, iar mai apoi sub miliardele de stele scânteietoare și o Cale
Lactee neadevărat de limpede, afară, la foc, mâncatul împreună al slăninii
fripte pe băț. Seara, pe când Christoph si Peter – după această zi
supraîncărcată – stăteau culcați unul lângă celălalt sub plapumile groase,
Doina s-a dus să-i sărute pe frunte de noapte bună. „Cred că au nevoie de
aşa ceva. Sunt atât de departe de mama lor!”
Pe Christoph, care avea pe atunci unsprezece ani, l-a trezit Ilie
dis-de-dimineaţă (lăsându-ne pe mine pe şi Peter să dormim în
continuare), şi Christoph l-a ajutat pe acesta la diverse munci prin curte.
A fost o experienţă despre care chiar şi acum tânărul de şaptesprezece ani
povesteşte impresionat. Impresionantă a fost şi plimbarea cu căruţa cu cai.
Acum vedem cât este de grea munca la ţară şi cât de nepreţuită este
ea. Odată cu primii stropi de ploaie se termină şi idila de la ţară. Ilie a dus
maşina la câteva sute de metri mai jos pe stradă, din precauţie. Ne luăm
rămas bun de la Gaftonic, iar Iozefa ne conduce, prin noroi, până la
maşină. Doina mai are timp să culeagă nişte soc pentru a face ceai. Iozefa
ne face cu mâna, în timp ce maşina noastră se deplasează pe străzile
noroioase din Nandra.”222

Din vol. Richard Müller-Schmitt, Mozaic romȃnesc. Traducere din limba germană de
Cristina Delia Balaban şi Damaschin Pop-Buia. Ediţie îngrijită şi prefaţă de Ilie Rad,
Editura Excelsior, Cluj-Napoca, 2006, p. 72-82; 181-185.
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Nandra!”
Interviu cu o năndreancă, Maria Iacob (căs. Coțiu)
La Doamna Maria Coțiu am ajuns trimis
de domnul Horia Ţirca, pe care nu l-am întâlnit
niciodată, dar ne-am împrietenit după câteva
discuţii telefonice. De câte ori noi doi aveam o
nelămurire, un personaj de identificat dintr-o
fotografie etc., Horia era convins că Doamna
Maria Coțiu ştia răspunsul. Şi aşa era.
După o discuţie telefonică avută cu dânsa
(ocazie cu care mi-a spus că, de fapt, noi am
schimbat cândva mai multe mailuri), i-am făcut
într-o zi o vizită acasă.
Surpriza mea a fost dublă: mai întâi că
Doamna Maria Coțiu este o adevărată enciclopedie ambulantă în privinţa
istoriei satului Nandra („Aş putea scrie zece volume de poveşti despre satul
Nandra!”, mi-a spus dânsa zâmbind). În al doilea rând, este o pasionată a
artei fotografice, multe din fotografiile făcute de dânsa („eternităţi de-o
clipă”, cum le numea Ion Pillat) fiind publicate în această carte.
Îi mulţumesc pentru amabilitatea cu care ne-a acordat acest
interviu, care lămureşte multe probleme legate de istoria nescrisă a satului
Nandra. (Ilie Rad)
*
– Stimată Doamnă Maria Coțiu, aş dori, pentru început, să-mi
spuneţi ce se ştia în sat despre faimosul năndrean, Nicolae Brudan Poruţiu353
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Perry, care a plecat în 1907 în America, revenind în România, în 1922, ca
reprezentant al Uzinelor Ford nu doar pentru România, ci chiar pentru
Europa de Est, dacă e să dăm crezare mărturiilor uneia din fiicele sale, Elena
Victoria!
– În anii ‘50, când eu am stat mai mult în Nandra, să vorbeşti despre
o persoană plecată în vestul capitalist era o crimă, aşa că Perry nu mai era
un personaj principal al satului. Aş putea spune că fusese chiar dat uitării.
În familie, în schimb, mai auzeam câte o poveste despre trecutul lui. Eu
mergeam foarte des la mătuşa Maria, soţia lui moş Iosif şi sora lui Perry,
iar acolo era o fotografie a lui cu soţia şi doi copii.
– De fapt, nu puteau fi decât două fete, pentu că cei doi băieţi,
Cristian şi Gheorghe, au murit la vârsta de 2, respectiv 4 ani!
– Aşa este, dar mie mi-a rămas în memorie faptul că erau oricum
doi copii. Mă uitam cu mare admiraţie la ei. Mama mi-a povestit cum,
după primirea fotografiei (înainte de 1938, atunci mama avea doar doi
copii), a vrut să le facă şi copiilor ei costume la fel şi pentru asta a stat în
casă 10 zile (nu trebuia să afle nimeni ce pregătea ea), ca să termine
costumele până în ziua de Paşti, când se mergea la biserică în haine noi. Vă
închipuiţi ce efect au avut costumele copiilor!
Mai ştiam că Perry era tâmplar, că a plecat în America, unde s-a
căsătorit cu o femeie mai în vârstă şi că, la moartea acesteia, a moştenit
toată averea.
– Pe ce vă bazaţi în această afirmaţie?
– Aşa cum v-am spus de mai multe ori, eu nu deţin documente
pentru unele afirmaţii. Dar, adesea, sursa informaţiilor mele este „de primă
mână”, demnă de încredere, cum le place jurnaliştilor să spună. Ca să
înţelegeţi sursa informaţiei privind acest detaliu din viaţa lui Perry, trebuie
să fac puţină genealogie.
Perry avea frate pe Onisie, iar Maria lui moş Iosif era sora lui.
Onisie a avut trei copii: Pamfil, Nicolae şi Maria (soţia lui Trif
Şofron, mecanicul avionului în care s-a aflat Principele Carol, despre care
mi-aţi povestit).
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Pamfil s-a căsătorit cu Iacob Aurelia, fiica Mariei, fiica lui Ciorlan
(deci şi ea era tot Poruţească la origini! De fapt, erau veri de gradul 3-4.
Iacob Aurelia a avut imediat, după căsătorie, doi copii (Lenuţa și Valoghe).
Ceilalţi doi au venit mai târziu (Laurean şi Pamfil). Eu am venit pe lume
după ce era deja văduvă.
Primii doi copii au fost primii nepoţi a lui Onisie şi cei mai iubiţi.
Lenuţa era nepoata favorită a soţiei lui, iar Valoghe era nepotul cel mai
iubit, fiind primul nepot şi fiind şi băiat.
Acestui nepot, Onisie i-a povestit şi despre etimologia numelui
Poruţiu – de la poruţ –, cea ce ar însemna drum de praf , şi alte amănunte,
pe care eu nu le mai ştiu.
– V-am promis că voi consulta celebrul Dicţionar al numelor de
familie româneşti 223, al savantului Iorgu Iordan (cu care am fost în excelente
relaţii – am şi publicat o carte de interviuri şi scrisori de la Iorgu Iordan), ca
să verific această etimologie!
La numele Poruţiu se scrie că provine din Pora, cu sufixul
diminutival -uţ. Pora vine, atenţie, din maghiarul por, care înseamnă ţăran,
cu sufixul -a. Autorul mai dă şi cuvântul bulgăresc Por(o). M-am uitat şi la
numele Dvs. Iacob provine de la numele biblic Iacob, Iacobeştii fiind un
neam important în sat. Coţiu are la origine termenul bulgar Kotsi sau
Kotsa, Kotse, Kotso, cu modificările fonetice respective. Brudan provine de
la Abrudan, care vine de la Abrud, cu sufixul -an. Şi numele Brudan este
foarte frecvent în satul nostru. Trif(u) este un derivat regresiv de la Trifan.
Bunicul meu dinspre mamă se numea Trif.
Rad, dacă vă interesează, provine de la slavul Rad, care înseamnă
fericit. Şi uite aşa am aflat originea numelui celor mai importante familii
din Nandra!
– Foarte interesante aceste detalii! Dar să revin. Printre altele,
fratele meu a aflat din familia lui Onisie (deci bunicul lui) că Perry a fost
Iorgu Iordan, Dicţionar al numelor de familie româneşti, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1983.
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căsătorit, după ce a ajuns în Statele Unite, cu o femeie bogată, mai în vârstă
şi că, la moartea ei, a moştenit tot. Fiul lui Valoghe (deci nepotul meu)
chiar avea acest ţel, adică să se căsătorească la fel ca Perry, cu cineva mai în
vârstă, să-i rămână lui averea. A şi avut câteva tentative, dar nu i-au reuşit,
probabil şi pentru că nu avea şarmul lui Perry!
Vedeţi, şi aici este vorba despre o chestiune de familie, foarte
personală. Iar oamenii, în general, nu-şi fac cunoscute, tuturor, problemele
de familie, mai ales cele delicate, cum este şi cazul despre care discutăm.
– L-am întrebat pe David Johnson, unul dintre cei trei nepoţi ai lui
Perry, ce ştie despre acest amănunt biografic din viața lui Budo (aşa îi ziceau
nepoţii), iar el mi-a răspuns:
„În ceea ce privește amănuntul despre Budo şi căsătoria lui cu o
doamnă mai în vârstă, după ce a emigrat în SUA, iar la moartea ei ar fi
moştenit toată averea, este prima oară când aud de această posibilitate.
Dacă s-a întâmplat așa ceva, noi nu am auzit nimic despre asta. Dacă o
astfel de avere ar fi existat, probabil că Budo ar fi păstrat-o în SUA, iar
ulterior ar fi transferat-o în România, pentru Uzina Ford și alte activități
comerciale și orice avere rezultând din această posibilă sursă ar fi trebuit să
fi rămas apoi acolo, în România. Presupun acest lucru, pentru că, în anii
mai tineri ai lui Buni și Budo, care locuiau în sudul Californiei, ei trăiau
foarte modest. Dacă o astfel de bogăție s-ar fi aflat în posesia lor, nu ne-a
fost cunoscută niciodată și, după știința mea, mama sau mătușa Maria nu
au moștenit niciodată vreo avere semnificativă de la părinții lor.”
– Este posibil să fie adevărată şi această variantă.
Revenind la Perry. Întors în ţară, s-a îmbolnăvit (nu ştiu amănunte)
şi s-a internat la spital224. Aşa a cunoscut-o pe viitoarea soţie, Ema Filipescu,
doctoriţă, care l-a îngrijit. Sigur, surpriza în sat a fost mare: Cum a fost
posibil că un simplu tâmplar s-a putut căsători cu o doctoriţă, care, pe

Din mărturiile Elenei Victoria, publicate în volumul de faţǎ (p. 447-492), rezultă că, de
fapt, nu Perry s-a internat în spital, ci mama lui!
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deasupra, era şi cadru didactic la Universitatea de Medicină din Cluj? Se
spunea însă că Perry era un bărbat frumos şi mai avea şi averea din America.
Am auzit că a făcut anumite gesturi pentru sat, dar nu ştiu exact
despre ce era vorba.
– Vă spun eu! S-a oferit să finanţeze toate materialele pentru
construirea unei noi biserici, pentru că cea de lemn nu mai rezista.
Năndrenii trebuiau doar să transporte, cu carele şi căruţele, materialul de
construcţie, de la Luduş, Târnăveni etc. Numai că năndrenii au refuzat
oferta, spunând că nu-şi omoară animalele cu asemenea poveri!
– Mai ştiu o poveste despre Perry. Se întorcea în Cluj de la Nandra
şi, la Vâlcele, a lovit cu maşina un viţel, care era pe drum. N-a oprit, a trecut
mai departe. După puţin timp i-a murit copilul, Gheorghe, care avea 4 ani,
şi Perry a considerat că această nenorocire s-a întâmplat din cauza
blestemului stăpânului viţelului omorât de el. Ulterior s-a dus la Vâlcele şi
l-a căutat pe acest om, dar nu l-a găsit. Voia să-şi ceară scuze şi să-l
despăgubească.
– Gheorghe era, de fapt, al doilea copil al familiei Ema şi Nicolae
Poruţiu-Perry, care murea de mic. Chiar în timp ce noi lucram la acest
interviu, am primit un răspuns oficial de la Primăria Cluj-Napoca, Serviciul
de Stare Civilă, unde eu am depus o cerere, pentru a afla datele naşterii şi
morţii celor doi copii, Cristian şi Gheorghe. Gheorghe se născuse în 7 iulie
1923 şi a decedat la 19 mai 1927, deci a trăit doar patru ani. Tradiţia orală
spune că un cumnat al său din Găbud, Alexandru Pitea, care era angajat la
firma lui Perry, l-a luat pe copil şi l-a dus acasă, la Găbud, ca într-un fel de
vacanţă. Acolo copilul s-ar fi înecat cu o piersică. Dar în mai nu există, la noi,
piersici coapte. Numai dacă nu era vorba de o piersică din compot. În ceea ce-l
priveşte pe Cristian, acesta a murit în aprilie 1923, cum atestă inscripţia de pe
clopotul, donat de familia Perry, Catedralei Greco-Catolice „Schimbarea la
Faţă” din Cluj-Napoca, clopot care funcţionează şi în prezent.
În orice caz, ne putem imagina ce traumă au putut trăi cei doi
părinţi, care au mai avut după aceea două fete, pe Maria Eva şi Elena
Victoria. Maria Eva trăieşte şi în prezent, în SUA, şi are peste 90 de ani!
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Despre rudele lui Perry ce ne puteţi spune?
– Pentru mine, cea mai deosebită femeie din sat era mătuşa Maria,
soţia lui moş Iosif şi sora lui Perry. O femeie cu o inteligenţă nativă greu de
găsit. Tot timpul era calmă, cu o voce caldă, având totdeauna ceva cu ce să
servească pe cel ce-i călca pragul. Era şi fermă, dar de o fermitate pe care o
intuiai din toată fiinţa ei. Nu trebuia să atragă atenţia că ceva nu este bine.
Ştiai din atitudinea ei că ai greşit. Era respectată şi iubită de toţi cei care o
cunoşteau şi nu pentru că era sora lui Perry. Fratele ei, când venea la
Nandra, era primit de ea şi atunci s-a gândit mătuşa să meargă şi ea la Cluj,
în vizită la fratele ei. Mare i-a fost supriza, când a ajuns acolo. Fratele ei
avea oaspeţi şi a rugat-o să stea în bucătărie, până pleacă musafirii. Deci n-a
prezentat-o pe sora lui celor prezenţi. Pentru mătuşa, asta a fost o lovitură
neaşteptată şi multă vreme a suferit din cauza asta. Poate că l-a iertat, dar
de uitat n-a uitat niciodată.Tot timpul spunea că ea nu era o femeie cu care
să-ţi fie ruşine. De fapt ea, pe scara socială a satului, era pe treapta de sus şi
nu s-a aşteptat ca fratelui ei să-i fie ruşine cu ea.
Despre familia lui Perry am mai aflat câte ceva, în anii ’90, când l-am
cunoscut pe Ovidiu Poruţiu, care era şi avocatul care se ocupa de dosarul
pentru restituirea proprietăţilor lui Perry. Nu ştiu care a fost rezultatul
demersului.
Despre cele două fete ale lui Perry am auzit vorbindu-se în familie,
dar nu le-am văzut niciodată.
– Un alt năndrean care s-a afirmat, de data aceasta pe plan politic,
a fost Nicolae Răchită, care a ajuns şeful Propagandei la Comitetul Regional
Cluj al PCR!
– Mama avea ca vecini familia Răchită, care era foarte săracă (erau
vreo 7 copii, dar nu sunt sigură). Ca vecini, se aflau în relaţii foarte bune.
În fiecare an, mama le dădea grâu şi porumb, ca să poată supravieţui. Iarna
mergeam la ei în clacă (pentru că aveau casa mai mică şi se încălzea mai
uşor), iar copiii, care erau cam de aceeaşi vârstă cu mine, erau prieteni.
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Se ajutau reciproc la anumite munci. Şi a venit noul regim. Mama a pierdut
tot ce a avut (pământ, batoză etc.) şi n-a mai putut să ajute familia Răchită.
Chiar spunea mama: „Acum nu mai am nici eu nimic, nu mai are nici lelea
Ană!” Deveniseră egale în sărăcie.
Unul din copiii lui Răchită Nicolae, pe care îl chema tot Nicolae,
care era ucenic la Trif Şofron, a plecat din sat, chiar după apariţia noului
regim, şi s-a înrolat ca activist al noului partid. A urcat foarte repede pe
treptele succesului – de la activist în raionul Luduş, la şef cu Propaganda
în Comitetul Regional Cluj al PCR. Eu l-am întâlnit în anii ’70, pe o stradă
din Cluj. În sat eu nu l-am văzut niciodată, doar îl zăream de la distanţă,
când venea cu familia în concediu, la părinţi. Sigur, pentru că el nu mă
cunoştea, eu am fost cea care l-am oprit şi, după schimbul de amabilităţi,
l-am abordat direct și l-am întrebat dacă poate să mă ajute să obțin
instalarea unui telefon. Atunci acest lucru era aproape imposibil, fără
relaţii. Spre surprinderea mea, n-a comentat nici măcar cu un cuvânt
cererea mea (obraznică, zic eu!), ci pur şi simplu m-a întrebat cu ce
motivam necesitatea telefonului. Eu i-am spus că soţul meu este medic la
Spitalul din Mociu, face naveta etc. După două săptămâni, aveam telefonul.
Săptămâni în şir m-am gndit cum să-i mulţumesc pentru gestul lui, dar,
oricât m-am gândit, n-am găsit soluţia şi am renunţat la idee. După câţiva
ani, pentru că lucram la un laborator, am primit nişte probe de analiză, pe
numele Răchită Nicolae. Imediat l-am căutat şi a fost şansa mea să-l
răsplătesc pentru gestul lui. Ce m-a impresionat în mod special a fost ce
mi-a spus într-una din zile: „Maria, ce-mi doresc eu cel mai mult e să ajung
să mai beau apă din Fântâna de Piatră din Nandra!”
Năndrenii ştiu unde este Fântâna de Piatră, în afara satului, lângă
o pădurice. Din această fântână luam apă, când eram la muncă, pe hotar,
mai ales cei care aveam pământ pe vale. Era totdeauna rece şi curată.
– Apropo, ştiţi cumva cine a făcut Fântâna de Cheatră, în 1927?
– Nu ştiu cine a construit Fântâna de Piatră. Aşa, ca prin ceaţă, îmi
amintesc că Viorel Circa mi-a vorbit despre asta, dar cum el povestea
multe, n-am reţinut acest detaliu.
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Revin la Răchită Nicolae. Acest om, căruia regimul i-a oferit
absolut tot ce dorea, ducea dorul Fântânii de Piatra din Nandra!
Pentru că era o persoană aşa de importantă pe scara socială a
timpului, medicii au fost cam plini de zel, l-au operat rapid, deşi n-ar fi fost
cazul, iar bolnavul a murit. Am fost şi la înmormântarea lui. Am vrut să-i
revăd pe cei din familia lui. Faţă de cum îi ştiam eu din sat, nu arătau ca
nişte oameni care au trăit într-un regim favorabil lor.
Oare câţi dintre cei care au plecat din sat, pentru o viaţă mai bună,
îşi doresc să mai bea apă din Fântâna de Piatră sau din fântâna casei
părinteşti?
– Vă propun să ne întoarcem la sfârşitul războiului, respectiv în
1944, când Poruţiu Petru, tată a 9 copii, a fost împuşcat!
– Pentru a înţelege mai bine ce s-a întâmplat în 1944, cu Poruţiu
Petru (împuşcatul), este bine să vedem ce s-a întâmplat la Curte, unde
locuia Poruţiu Petru, zis Ciorlan. Desigur, eu n-am nimic documentat în
ce vă spun, sunt doar poveşti pe care le-am auzit în familie.
Curtea şi tot ce îi aparţinea (pământuri, hăizaşe, livezi, vie etc.) era
a unui ungur. La această fermă era administrator acel Poruţiu Petru, zis
Ciorlan. Se spune ca aşa de bine a administrat-o, că a dus-o la faliment şi
tot câştigul în urma fermei l-a acumulat pentru el. Ungurul a vândut ferma
administratorului, adică lui Ciorlan. Practic, acesta a cumparat totul cu
banii fostului proprietar. Ca să valorifice banii acumulaţi, se spune că s-a
dus la Bucureşti şi a transformat banii în monede de aur. Pentru că avea 9
copii, a împărţit o parte din avere copiilor, dar nu a dat aceeaşi sumă
fiecărui copil, ci în funcţie de anumite criterii. Copilul cel mare, Poruţiu
Petru (împuşcatul), care avea 9 copii, a primit suma cea mai mare. Lucreţia
lui Circa, măritată cu unul din copiii lui Ciorlan, care avea şi ea mai mulţi
copii, a primit şi ea o sumă mai mare. Fata cea mai mare dintre fete, bunica
mea, a primit mai puţin, fiindcă avea doar trei copii. Cel mai puţin sau
deloc au primit Poruţiu Anica şi Poruţiu Toader, care nu aveau copii şi de
care tatăl era nemulţumit şi pentru căsătoriile lor.
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Povestea spune că a trecut prin sat cu trăsura plină de bani, pe care
îi lăsa fiecarui copil. Această împărţire părtinitoare a averii a dus, cum era
normal, la supărări între fraţi. De exemplu, Lucreţia lui Circa şi cu sora ei,
Anica lui Ionuţ, nu şi-au vorbit 7 ani, deşi erau aproape vecine şi înainte se
înţelegeau foarte bine. S-au împăcat doar când Anica s-a pocăit şi nu dădea
bine să ai supărări pe cineva. Poruţiu Petru (împuşcatul) era la cuţite cu
Poruţ Toader, tot din cauza averii, plus că Poruţ Toader era căsătorit cu o
unguroaică. Mama ne povestea că la ea acasă era o oală plină cu bani, pe
care bunica ei nu a lăsat să fie folosiţi, spunând ca sunt bani care aduc
necaz. La o zi de la moartea bunicii mamei, oala cu bani a dispărut şi n-a
mai fost găsită niciodată. Unii spuneau că a fost aruncată în fântână, dar
noi ştim cum apar poveştile în jurul oalelor cu bani!
Această neînţelegere între fraţi a ţinut foarte mult, mai ales că erau
oameni mai pătimaşi decât normal. Repet, în povestea mea nu este nimic
documentat, totul se bazează pe ce am auzit în familie, mama fiind una
dintre nepoatele lui Ciorlan, fiica fetei cele mai mari dintre surori. Deci
sursa era destul de aproape de Ciorlan.
În baza celor spuse anterior, ne dăm seama că tensiunea dintre unii
fraţi era destul de mare. Ca să înţelegem ce s-a întâmplat, am să spun câteva
lucruri despre cei implicaţi în eveniment.
Poruţiu Toader, fratele lui Poruţiu Petru (fiul cel mare al lui
Ciorlan), era supărat că Petru îl tot critica pentru soţia unguroaică.
Iacob Ioan, cumnatul lui, era căsătorit cu sora lui Petru şi era
supărat că el n-a primit nimic din averea lui Ciorlan şi mai era şi invidios
că Petru avea 9 copii, iar el niciunul.
Mai apare în poveste şi Ghiurcuţa. Acesta avea o fată, se spune
foarte frumoasă, care a fost curtată de fiul lui Petru şi ar fi vrut să se
căsătorească cu acesta. Dar lucrurile nu s-au întâmplat aşa. De fapt, despre
toată familia lui Ciorlan se spunea ca erau mai domnoşi decât, de exemplu,
familia lui Perry, cu care erau în permanentă concurenţă.
În toamna anului 1944, Poruţ Toader, pentru că era căsătorit cu o
unguroaică şi avea şi mecanicul la tractor (Csobot Bela) tot ungur, a cerut
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de la Bichiş nişte soldaţi, care să-i păzească zi şi noapte curtea, să nu fie
atacaţi de români. Şi a primit doi soldaţi.
Cei trei – Toader, Ionuţ şi Ghiurcuţa – s-au hotărât să-l sperie pe
Petru, ca un fel de răzbunare, pentru ce le-a făcut. Aşa că Poruţ Toader a
luat soldaţii şi s-au dus, seara, la Petru acasă şi le-a spus soldaţilor că acesta
este împotriva lui şi a familiei sale. Se spune că chiar aşa ar fi spus: „Acesta
este!” Petru, când a văzut soldatul din uşă, şi-a luat puşca lui, care era în
cui, pe perete, şi a îndreptat-o spre soldat. Sigur au fost schimburi de replici
şi într-o parte, şi în cealaltă, şi, la un moment dat, soldatul îndreaptă şi el
arma spre Petru, dar acesta a reuşit să tragă el primul. Intră în casă al doilea
soldat, care îndreaptă arma spre Petru. Soţia lui Petru, Iustina, prinde ţeava
puştii, iar glonţul îi trece prin palmă, fiica cea mare, Maria, prinde şi ea de
ţeava puştii şi se arde la mână. Iustina îi strigă soţului: „Fugi, Petre!”, iar
acesta încearcă să fugă pe geam, moment în care este împuşcat în cap.
Ionuţ Iacob a apărut în timp ce Petru era căzut jos şi spune: „Ai murit,
taure!”, care exprima toată invidia lui faţă de Poruţiu Petru (care avea 9
copii, iar el nu avea nici unul, ca să nu mai vorbim de averea, pe care el nu
a primit-o de la Ciorlan).
Mult mai târziu am aflat de la sora mea că ea a fost la
înmormântarea lui Petru (era frate cu bunica ei) şi ea vorbea că au fost
înmormântaţi în acelaşi timp, Petru şi soldatul. N-am întrebat amănunte,
iar acum îmi pare rău. Probabil familia ştie mai multe detalii.
– Interesant este că, în Registrul stării civile din Bichiş, nu este
înregistrată decât moartea lui Poruţiu Petru, nu şi a soldatului. Nu ştim
numele lui şi nici de unde era.
Dar avem o informaţie oficială, într-o adresă a Postului de Miliţie
Bichiş, în care se spune că Petru Poruţiu era „decedat din 1945 (sic!),
întrucât a fost puşcat de un militar român în timpul războiului, pentru
faptul că a puşcat şi el un ostaş român, având armă militară.” 225
Arhiva CNSAS, Dosar R0131249, p. 49, adresa Postului de Miliţie Bichiş, din 22 martie
1962, trimisă la M.A.I. Luduş.
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– Să nu uităm că eram în plin război!
Ce vă mai pot spune este că, atunci când Iacob Ioan (Ionuţ) avea
91 de ani, a venit la mine, la Cluj, pentru că era bolnav, şi mi-a spus că s-a
dus la Iustina, s-o roage să-l ierte, dar ea a refuzat, spunând: „Să te ierte
Dumnezeu, eu nu te iert!” De fapt, n-au mai comunicat niciodată de la acel
tragic eveniment, până la această întâlnire.
Iustina a rămas cu 9 copii şi a avut o viaţă grea, mai ales că a venit
şi comunismul peste ea, dar a fost o femeie foarte puternică şi a reuşit să-şi
crească copiii frumos. A reuşit fiecare să-şi facă un rost, în codiţiile grele
ale perioadei respective. Ea i-a spus mamei mele: „Tu Aurenie, eu
niciodată, de când am copii, nu mi-am pus mâncare într-o farfurie pentru
mine, totdeauna am mâncat ce rămânea de la copii!” Vă închipuiţi că de la
9 copii rămânea câte ceva de mâncat.
– Rămânând la povestea familiei Poruţiu, eu eram copil când
vedeam câte o căruţă sau şaretă, cu doi oameni, care veneau în Nandra, la
biserică. Mama îmi spunea că locuiesc undeva în Landor, pe Dealul
Botezului. Cine erau şi cum au ajuns acolo?
– Mătuşa mea (fiica lui Ciorlan) făcea foarte multe vizite rudeniilor,
deşi pentru asta trebuia să străbată drumuri destul de lungi. De exemplu,
am mers odată împreună, în Landor, unde ea avea un nepot, Poruţ
Gheorghe, care deţinea o fermă foarte frumoasă. Îmi aduc aminte că era o
casă şi o curte înconjurate de pomi. Nu mai erau alte case în apropierea lor.
Aveau doi băieţi, dar erau plecaţi la şcoală, la oraş. Această fermă a fost de
fapt locul de unde Ciorlan a administrat tot ce aparţinea proprietarului de
la Curte. După ce a cumpărat toate proprietăţile, inclusiv Curtea propriu-zisă,
Ciorlan s-a mutat în sat. Poruţ Gheorghe a locuit în Landor până prin anii
‘50, iar apoi s-a mutat la Ocna Mureş. I-am întâlnit familia şi la Ocna
Mureş, pentru că, între timp, m-am mutat şi eu acolo.
– Cum se ajungea în sat, de la gara din Luduş, să spunem?
– Când mama era întrebată de unde este, ea răspundea: „De unde
şi-a înţărcat dracul copiii!” Cu asta voia să demonstreze cât de departe de
restul lumii era aşezat satul Nandra şi cât de izolat era. Ca să ajungi în sat,
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avea-i nevoie de car cu vaci sau trăsură cu cai. Sigur că nu toată lumea avea
mijloacele respective şi atunci cel mai la îndemână era mersul pe jos. De la
gara din Luduş o porneam spre sat (15 km), dar nu era obligatoriu să
urmezi drumul, devenit mai apoi „drumul ţării”, căci oamenii, ca nişte
ingineri de drumuri, făceau cărări, care scurtau cât mai mult posibil
distanţa. Se făceau cam 3-4 ore până în sat şi cea mai mare bucurie era când
zăream acoperişul bisericii, fiindcă atunci ştiam că nu mai avem mult până
acasă. Ce mi se pare curios este că nu se plângea nimeni de această situaţie.
Era ceva normal şi lumea o lua ca atare. Şi deplasarea dintre sate se făcea
tot pe jos sau dintre sat şi principalele centre comerciale – Luduş, Ocna
Mureş, Târnăveni (Diciosânmărtin), unde năndrenii îşi mai vindeau
produsele. Îmi amintesc că aveam 9 ani, când am fost nevoită să mă întorc
la mătuşa mea din Ocna Mureş. Împreună cu fratele meu mai mare, am
pornit dimineaţa şi am ajuns cam în timpul amiezii (distanţa dintre
Nandra şi Ocna Mureș este de circa 20 de km). Ţin minte că mătuşa
comenta despre mine: „A mers 20 de km şi încă se poate juca!”, eu ţopăind
prin curte. Fratele meu s-a întors în aceeaşi zi în sat. Sigur, nu eram
supraponderali şi nici nu trebuia să mergem la sală!
– Cum era viaţa satului Nandra în anii copilăriei Dvs. (anii ’40)?
– Eu am stat puţin în sat, pentru că aşa a fost situaţia, dar, de câte
ori ajungeam acasă, trăiam intens totul, mai ales că eu am fost crescută de
o familie de pocăiţi şi ceea ce vedeam în sat era un spectacol minunat. Satul
Nandra era un sat viu, cu bune şi cu rele, iar eu eram un spectator avid
după tot ce oferea acesta. Cea mai mare plăcere era să merg la joc. Eu n-am
jucat niciodată, pentru că nu mă pricepeam, dar mă uitam cu mult drag la
tot ce se petrecea acolo. Era tot satul prezent, de la copii la bătrâni. La
început, jocul se ţinea în fața curţii lui Poruţ Ion, în centrul satului, între
casele lui Brudan Aurel Neica şi Brudan Roman. Când s-a construit
căminul cultural, pe locul fostei biserici de lemn din Nandra, s-a mutat
totul în curtea căminului şi în cămin. Acolo se aflau toate bârfele satului,
dar nu cu răutate, ci ca evenimente ale vieţii – relaţiile fetelor cu băieţii, ce
evenimente s-au mai petrecut peste săptămână etc.
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Nu au avut loc nunţi în sat, cât timp am fost eu prezentă, dar am
participat la o înmormântare şi, deşi aveam doar 13 ani, m-a marcat acest
eveniment. Murise o femeie tânără, în urma căreia rămăsese un copil de
trei-patru ani. Sigur, jalea era mare şi bocitoarele o accentuau cu versurile
lor. Textul lor era destul de lung, dar mie mi-au rămas în memorie doar
versurile referitoare la copiii rămaşi fără mamă: „De-o fi o mamă cât de
rea,/ tot se strâng pe lângă ea./ De-o fi un tată cât de bun,/ tot i-s copiii pe
drum!” De-a lungul vieţii, am urmărit dacă este adevărat ce spuneau
bocitoarele şi trebuie să recunosc că aveau dreptate.
Este imposibil să cuprinzi în câteva rânduri viaţa din Nandra. Ar trebui
să povestesc despre sat înainte de comunism şi după. Ce mă întristează este
că acum satul este un sat gol. În naivitatea mea, am crezut că, după ’90,
multă lume se va întoarce în sat, de dragul satului care a fost. Mi-am dat
seama că, de fapt, era imposibil. Chiar dacă ar fi fost unii, care ar fi dorit să
se întoarcă, nu puteau s-o facă, pentru că aveau deja alte rosturi pe unde
erau, iar pentru tineri satul Nandra nu reprezenta nimic, în comparaţie cu
ceea aveau acolo unde viaţa i-a purtat.
– Ştiu că în Nandra existau şi darac de lână şi presă de ulei!
– Eu am crescut cu familia care le avea. Când se terminau muncile
câmpului, veneau ţărani din satele din jur şi era plină curtea de oameni
care aşteptau cu seminţe de floarea soarelui sau dovleac şi de cei care
veneau cu lâna la dărăcit. Până în 1949, afacerea cu daracul şi presa de ulei
a fost administrată de Iacob Ioan, apoi un timp de Brudan Adrian. În 1949,
noi ne-am mutat la Ocna Mureş şi prin anul 1955 unchiul, pentru a evita
riscul să piardă cele două maşini (daracul şi presa), s-a hotărât să le vândă.
Pentru asta s-a dus la un târg, la Cisnădie, pentru că acolo era zonă
necolectivizată şi erau multe oi. Într-adevăr, a găsit o femeie din LazSăsciori, de lângă Sebeş, unde a vândut daracul. Cu presa de ulei nu îmi
amintesc ce s-a întâmplat. Ştiu toate amanuntele acestea, deoarece viaţa
mea a fost legată de acest eveniment. Aşa cum s-a întâmplat minunea cu
găsirea tatălui meu, la 72 de ani, şi tot aşa, din cauza acestui darac, mi-am
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cunoscut sora, la 13 ani. Până atunci, aceasta n-a recunoscut faţă de nimeni
că are o soră, nici faţă de viitorul soţ. Viaţa pentru unii e foarte ciudată!
Dar astea sunt poveşti care nu intereseaza istoria satului.
– Ce vă amintiţi despre muncile de primăvară şi toamnă de la
Nandra?
– Pentru că eram la şcoală în Ocna Mureș, ajungeam în sat numai
vara, aşa că nu luam parte la muncile agricole de primăvară şi toamnă. Cel
mai mult îmi plăcea la secerat. Sigur că eu nu făceam muncile grele (cositul
holdei, adunatul spicelor de pe brazdă). Eu mă ocupam de legători, care se
făceau din fire de grâu. Nu ştiu dacă azi aş şti să le mai fac, dar atunci eram
destul de pricepută. Legătorile trebuiau să fie bine făcute, ca să reziste la
legatul snopilor, astfel ca aceştia să poată fi rezistenţi la toate manevrele ce
urmau (aranjarea clăilor, transportul cu carul la arie sau acasă la oameni,
construirea stogului, aruncatul snopilor de pe stog pe batoză etc.). Cel mai
frumos spectacol pentru mine, copil fiind, era treieratul. Era organizată o
arie în afara satului, cu reguli foarte stricte, pentru evitarea incendiilor şi a
altor accidente.
Fiecare familie îşi organiza treieratul grâului pe care-l avea. De
obicei nu erau suficienţi membrii familiei pentru acest eveniment esenţial
în viaţa fiecărei gospodării, aşa că se asociau cu altă familie, cu rude sau
prieteni şi se ajutau reciproc. Înainte de a pleca acasă, fiecare lăsa o parte
din grâu pentru cel cu batoza şi o parte ca uium, care se preda statului (era
perioada cotelor obligatorii, nu ştiu în ce procente se calculau). Îmi
amintesc că era şi un cort, în care se păstra uiumul şi acolo, pe aceşti saci,
noi, copiii, ne jucam.Tot acolo am ascultat pentru prima dată radioul cu
galene. Era al lui Valentin, băiatul lui Trif Şofron. Nu ştiu dacă mai erau
alte radiouri în sat, dar mai degrabă cred că nu.
– Dacă năndrenii şi-au cumpărat batoze, tractoare, unelte agricole,
darac de lână, presă de ulei etc., de ce nu şi-au făcut oare şi o moară?
– Pentru că erau puţini în sat, ca număr (ca să fie şi rentabilă
moara) şi pentru că Poruţeştii, care erau cei cu tehnica în sat, au ales să se
ocupe de treierat, care era mai rentabil şi atunci nu aveau preocupări
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pentru moară. Unchiul Ionuţ (Iacob Ioan), înainte de a avea daracul şi
presa de ulei, a avut o moară, dar nu ştiu unde, pentru că mi se pare că era
pe apă. A vândut-o, iar cu banii de la acea moară şi-a cumpărat daracul şi
presa de ulei.
Şi mai era ceva. Moara de la Bichiș era cunoscută în toată zona
şi făcea o făină foarte bună. L-am cunoscut pe morar, era un ungur
priceput, foarte bun profesionist. A fost şi la noi acasă şi se vedea că era un
om foarte preocupat de meseria lui.
– Ce vă amintiţi despre muncile la culturile obligatorii (cânepă,
tutun etc.)?
– Într-adevăr, în anii ’50, fiecare familie era obligată să cultive o
anumită suprafaţă de pământ cu tutun.Ţăranii nu erau prea încântaţi de
situație, dar nu aveau încotro. Era multă muncă şi fără niciun profit.
Culesul tutunului începea când frunzele de jos ale tulpinii de tutun erau
destul de mari, iar operaţiunea se continua periodic, odată cu creşterea
frunzelor de la celelalte nivele. Neplăcut era faptul că aceste frunze trebuiau
înşirate pe sârmă (faţă cu faţă şi dos cu dos!) şi uscate, muncă migăloasă,
dar pe care noi o faceam în clacă, chemând vecinii sau prietenii şi totul
devenea mult mai plăcut.
Da, şi cânepa trebuia obligatoriu cultivată, fiind necesară pentru
ţesutul pânzei, din care confecţionau cele necesare în gospodărie. După ce
cânepa era culeasă şi legată în snopi, era lăsată să se usuce, apoi era dusă la
topit. Pentru că la noi nu erau lacuri sau ape curgătoare, necesare acestui
proces, cânepa era dusă la râul Mureş, la Aţintiş sau Bogata. O familie nu
avea cantităţi mari de cânepă şi de aceea se asociau 2-3 vecini la un car şi
se deplasau la Aţintiş sau Bogata. Cânepa era băgată în apă, se fixa cu nişte
pari foarte solizi, să nu fie dusă de apă. Era o adevarată sărbătoare pentru
fiecare, copil sau adult, deoarece nu aveau foarte des parte de o scaldă în
Mureş. Cânepa se lăsa în apă două săptămâni, după care ne întorceam şi o
scoteam afară. Era o muncă destul de grea, pentru că trebuia spălată foarte
bine, până firul de cânepă devenea alb. De asta depindea şi calitatea
fuiorului de cânepă. La întoarcerea în sat, se punea la uscat în toată curtea.
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Apoi începea munca femeilor: ruperea cânepii cu meliţa, separarea
diferitelor calităţi de fire (cânepă, fuior, buci etc.). Iarna, femeile
tranformau aceste fire în pânză, cu ajutorul războaielor de ţesut.
Desigur, erau munci grele pentru ţărani, dar noi, copiii, ne
bucuram de ceea ce se întâmpla în jurul nostru. Mă întreb de multe ori:
Oare ar fi renunţat ei la acest stil de viaţă, dacă nu-i obligau condiţiile
politice şi sociale?
– Aş vrea să discutăm o problemă legată de igiena ţăranului în
general şi a celui din Nandra în special. În urmă cu mai mulţi ani, a apărut
la Editura Humanitas o carte editată de istoricul şi etnologul clujean
Constantin Bărbulescu, intitulată România medicilor. Medici, ţărani şi
igiena rurală în România, de la 1860 la 1910, Humanitas, Bucureşti, 2015.
Este o antologie de mărturii ale unor medici privind igiena ţăranului român,
din Moldova şi Valahia mai ales. Vă dau un singur citat din carte: „Baie
generală niciodată nu fac, nici femeile, nici bărbaţii, şi aceştia nici pe cap nu
se spală decât excepţional. [...] Se înţelege lesne în ce stare e pielea ţăranului.
Un strat gros de murdărie stă totdeauna pe dânsa, şi acei care au avut ocazie
să stea între dânşii cunosc mirosul caracteristic, pe care îl exhală din cauza
pielii şi a hainelor murdare.”
Ca ţăran la origine, am fost foarte indignat de mesajul cărţii, deşi
însuşi antologatorul spune că opiniile din carte nu trebuie generalizate. Am
discutat aceste aspecte cu renumitul critic literar, Alex Ştefănescu, şi el
oripilat de ce se scrie în carte. Domnia sa spunea chiar că ţăranul, care are
„umblătoarea” în fundul grădinii, poate fi mai curat decât orăşeanul, care
stă cu ea în casă!
– N-am citit cartea, dar m-aţi făcut curioasă şi o voi citi! Opiniile şi
amintirile mele referitoare la această problemă sunt exact la antipodul
afirmaţiilor din citatul dat. Despre cum spălau femeile din Nandra hainele
vreau să vă povestesc, fiindcă acest detaliu vorbeşte de la sine despre igienă
în general, mai ales pentru că senzaţia pe care o aveam despre săteni era
că ţineau foarte mult la curăţenie. Erau frumoşi, cu cămăşile albe ale
bărbaţilor şi cu vestele negre, cu iile albe ale femeilor. La început, bărbaţii
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aveau şi cioareci albi, care ulterior au fost înlocuiţi cu pantaloni. Mai târziu,
tineretul a început să poarte costum duminica şi de sărbători. Dar
principiul de bază era să fie curaţi. Ei nu se aşezau la masă, fără să se spele
pe faţă, pentru că aşa le dicta credinţa. Nu umblau nebărbieriţi. Sâmbăta
totdeauna era aglomeraţie la singurul frizer din sat, pentru tuns şi bărbierit.
Acesta locuia undeva lângă casa lui Poruţ Toader. Sigur, majoritatea se
bărbiereau acasă, cu tradiţionalul brici. Când mergeau la joc, duminica, se
îmbrăcau cu cele mai frumoase haine caracteristice satului (nu neapărat cu
un costum naţional). Evident, fiecare voia să fie cât mai bine îmbrăcat.
Pentru a avea hainele cât mai albe (asta fiind şi mândria
gospodinei), era un proces foarte laborios şi pentru noi, copiii, plictisitor,
dar nu se făcea rabat de la calitate. În primul rând, se spălau hainele cu
săpun făcut în casă, din rămăşiţele de grăsimi, adunate în anul respectiv
(mai ales la tăiatul porcului) şi sodă caustică, adusă, de obicei, de la Uzinele
Soda din Ocna Mureş. După asta, hainele se aranjau într-un ciubăr, care
avea un orificiu în partea de jos, astupat cu un dop. Peste haine se aşeza un
cearceaf, pe care se punea cenuşa. Într-un cazan fierbeam apa (asta era
datoria copiilor, să păzească focul, să nu se stingă), pe care o vărsam peste
această cenuşă. Se lăsa aşa, până se răcorea apa, apoi se scotea dopul şi apa
recuperată era fiartă din nou. Se repeta operaţiunea de 2-3 ori. Se lăsa să se
răcească şi se trecea la ultima parte a activităţii – clătirea hainelor. Aceasta
se făcea în 3-4 ciubere (copiii mai măricei scoteam apa din fântână),
gospodina clătea hainele şi le bătea cu maiul, până ce ultima apă rămânea
limpede. Sigur că nu era o muncă uşoară, dar femeile nu renunţau la ea.
Aşa se proceda şi cu pânza ţesută peste iarnă, despre care se spunea că, dacă
este pusă la uscat afară şi îngheaţă, va fi mai albă.
Nu toate gospodinele erau la fel de sârguincioase (vedeţi, nici noi nu
putem generaliza!), dar acea concurenţă tacită între ele îşi spunea cuvântul.
Aş vrea să vă mai spun ceva, apropo de curăţenia năndrenilor. Eu
vorbeam despre anii ‘50. Ceea ce am văzut acum câţiva ani m-a îngrozit.
Am întâlnit în sat, în 2016, o femeie cu şurţă. Ei bine, puteai să razi cu
cuţitul mizeria de pe şurţa ei. Asta arată o degradare pe care nu pot să mi-o
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explic. Acum au gaz, au curent electric, nu mai trebuie să facă foc, să fiarbă
apa, cum făceam noi, şi totuşi arăta aşa, în 2016. Nu se întâmpla să vezi
oameni beţi pe stradă. Nici duminica sau la alte sărbători, când erau la joc,
nu se consuma alcool. De ce este această degradare a ţăranilor rămaşi în
Nandra, nu pot să-mi explic.
– Ştiu că aţi plecat din sat copilă fiind, dar vă întreb din ce aţi auzit: Cum
se făcea peţitul fetelor? Erau în Nandra forme speciale ale peţitului, înainte
de căsătoria sigură? Ca editor al lui Ion Agârbiceanu, am găsit în romanul
Strigoiul un pasaj interesant: „«Ieşirea în tindă» era tot un ritual străvechi,
admis ca un lucru firesc, deşi, afară de cei doi şi de rândurile de tineri care
trecuseră prin acel ritual, nimeni nu ştia ce s-a petrecut în tindă. Cum însă,
din când în când, se întâmpla ca din această «ieşire în tindă» fata să rămână
însărcinată, ritualul acesta era considerat ca gingaş şi neadmis, când lipsea
intenţia serioasă de căsătorie. E adevărat că, dacă fata rămânea grea, de cele
mai multe ori urma căsătoria, dacă nu de voie bună, apoi din constrângerea
părinţilor şi a rudeniilor fetei, care cunoşteau, în asemenea caz, pe vinovat,
sau aveau tot dreptul să-1 ţină de vinovat, «ieşirea în tindă» făcându-se în
văzul şezătoarei întregi.”226
– Într-adevăr, eu nu am avut astfel de evenimente, precum peţitul,
pentru că nu mai trăiam în sat, când aveam vârsta potrivită pentru aşa ceva,
dar ştiam tot ce mişcă în sat pe această temă. În primul rând din bârfe, de
la ce se petrecea la joc şi din alte surse de informare ale satului. Se
organiza în unele duminici jocul, la care erau invitaţi băieţi din alte sate –
Botez, Heria, Gâmbuţ, Cecălaca etc., aşa numiţii lătureni (sper că am zis
bine). Aceştia, după terminarea jocului, seara, erau duşi la anumite fete din
sat, care erau de măritat sau pe care şi le alegeau lăturenii înşişi în timpul
jocului. La fel se proceda şi cu feciorii din Nandra, care mergeau lătureni
în alte sate. Erau chemaţi la joc la ei în sat şi apoi aceştia, la rândul lor,
Ion Agârbiceanu, Opere, VI. Romane. Sectarii (1938), Domnişoara Ana (1942), În
pragul vieţii (1942), Strigoiul (1969). Ediţie îngrijită, notă asupra ediţiei, note şi
comentarii, referinţe critice şi glosar de Ilie Rad, Academia Română. Fundaţia Naţională
pentru Ştiinţă şi Artă, Bucureşti, 2016, p. 946-947.
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mergeau la fete, din satul respectiv. Ceea ce m-a impresionat în mod
special la relaţia fetelor cu băieţii era că, dacă nu era admisă relaţia lor de
către părinţi, îndrăgostiţii fugeau împreună din sat, lipseau câteva zile, iar
apoi părinţii erau obligaţi să le organizeze nunta. Se mai întâmpla şi să fugă,
iar la întoarcere să nu aibă loc nunta. Cea mai drăguţă întâmplare a fost cu
o pereche, care a fugit de acasă, a lipsit o săptămână, a reveni în sat, dar n-a
avut loc căsătoria, iar satul s-a revoltat nu pentru că tinerii au fugit, ci
pentru că s-au ascuns în… biserică şi au spurcat biserica (ştiu persoanele,
dar nu le dau numele).
– Bănuiesc că nu au dormit chiar în altar sau în pronaos, fiindcă
biserica actuală are nenumărate camere-anexă!
– Nu se ştie unde au dormit.Tatăl băiatului era ţârcovnic la biserică,
aşa că feciorului nu i-a fost greu să pătrundă în locaşul sfânt. Cei din familie
i-au căutat în biserică, dar nu i-au găsit, fiindcă nu s-au gândit să-i caute
înăuntru şi mare le-a fost mirarea, când tinerii îndrăgostiţi au ieşit din
biserică şi le-au spus unde au stat. Celelalte camere-anexă erau încuiate, să
nu se fure ce era acolo. Hazul mare a fost că, în final, nici nu s-au căsătorit,
părinţii lui P. făcând un mare scandal…
În orice caz, majoritatea relaţiilor se stabileau fie de familie, fie de
cei doi. Erau foarte frecvente cazurile în care, în special mamele de băieţi,
erau împotriva vreunei fete şi atunci supărarea era mare – nu se putea trece
peste acest obstacol. Mama mea a fost un exemplu minunat. Orice fată
apărea în jurul băieţilor ei şi nu trecea examenul ei, nu avea ce căuta în
jurul lor. Până la urmă nu ea a ales, fiindcă fiecare frate de-al meu şi-a
aranjat viaţa aşa cum a vrut.
Ca muzicanţi la joc erau angajaţi ceteraşi din alte sate, iar cel care
se ocupa de angajarea lor conducea jocul de-a purtatul, dădea tonul la tot
ce se petrecea în duminica aceea, legat de joc. La amiază, muzicanţii
mâncau la el acasă. Fraţii mei, fiind la vârsta potrivită, au organizat de
multe ori jocul. Îmi plăceau mult strigăturile şi chiuiturile lor (pe care nu
le mai ştiu), dar care, de multe ori, ca şi la obiceiul sâlitului, erau cu
dedicaţie.
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– Cum era moralitatea în sat?
– Moralitatea în sat era aceeaşi ca peste tot. Aceste plecări de acasă
ale tinerilor aveau singurul scop să-şi determine părinţii să-i lase să se
căsătorească. Nu se poate afirma că satul Nandra era plin de destrăbălaţi.
Totul se petrecea în limitele normale ale unui sat. Sigur, eu nu le-am ţinut
lumânarea şi nici n-am stat în sat prea mult, ca să ştiu amănunte.
L., de pildă, a fost o victimă a lui P. P., pentru că el era un Don Juan,
seducator prin definiţie, iar ea era văduvă şi P. P. a profitat de acest statut. Mai
grav este că nu şi-a recunoscut copilul, care a rezultat din această aventură.
Stabilirea paternităţii se făcea cu ajutorul martorilor, nu existau analize, ca
acuma. Fata l-a chemat ca martor pe un maghiar, care a recunoscut, în faţa
judecătorului, că i-a văzut pe cei doi lângă o căpiţă, iar bărbatul era cu
pantalonii în vine. După ce amorezul i-a dat drept cadou un bou, ca să îşi
schimbe declaraţia, ungurul a spus că, de fapt, feciorul îşi satisfăcea, scuzaţi,
nevoile fiziologice! După ce a crescut, toată lumea a observat cât de mult
semăna acest copil cu tatăl său prezumtiv şi cu neamul acestuia.
Dar cazul acesta nu a fost singular. Nici A. lui C. nu şi-a recunoscut
copilul, făcut cu M. lui G. (sora lui C.), deşi se spunea că semăna foarte bine
cu el, iar fata nu mai avusese relaţii cu un alt bărbat. Iar cazuri
asemănătoare au mai fost în sat.
– Cum erau relaţiile interetnice?
– Dvs. mi-aţi spus că în cele două sate româneşti din comună
(Nandra şi Gâmbuţ) locuiau şi maghiari, iar în satele maghiare (Bichiş şi
Ozd) existau mai multe familii de români. În perioada pe care o cunosc eu,
nu ştiu să fi locuit maghiari în Nandra. Cu ungurii, relaţiile erau absolut
civilizate. Nu-mi amintesc să fi fost ceva conflicte. Dimpotrivă, locuitorii
celor patru sate făceau schimburi de produse şi servicii, maghiarii fiind
meşteri renumiţi, care au construit multe case în Nandra. Mama totdeauna
ne dădea exemplul unguroaicelor, care erau foarte curate şi bune gospodine,
preţuind traiul bun (la câmp mergeau cu oala de supă sau ciorbă, pentru
masa de prânz, obicei sănătos, pe care năndrenii nu l-au preluat).
372

„Aş putea scrie zece volume de poveşti despre satul Nandra!”

La un moment dat, pe rât, între Bichiş şi Nandra, s-a aşezat o şatră
de tuciurii nomazi. Atunci, românii şi ungurii s-au unit şi i-au alungat
pe şătrari, pentru că făceau prăpad în cele două sate. În afară de Poruţ
Toader, nu mai ştiu familii mixte în sat.
În perioada respectivă, era în Nandra o singură familie de rromi,
care locuiau sus, pe lângă Aurel din deal. Erau o familie cumsecade, care
nu crea probleme. Cu fetiţa lor, Maria, am fost colegă în clasa a treia
primară.
– Ştiu că aveţi un frate, pe care îl cheamă Valoghe. De unde provine
acest nume rar?
– Bunicul meu, Iacob Nicolae, a fost soldat în Primul Război
Mondial şi a ajuns pe frontul din Rusia. Nu cunosc nimic din faptele lui
din timpul războiului! Dar am aflat din familie că, la un moment dat, a fost
luat prizonier de ruşi şi a fost repartizat la muncă, la o fermă, care aparţinea
unei femei, despre care bunicul spunea că era foarte frumoasă (cum sunt
rusoaicele în general). Se povesteşte că i-a plăcut mult să lucreze la acea
fermă şi totul era bine, până a venit Revoluţia din 1917, iar stăpâna fermei
a trebuit să fugă din faţa revoluţionarilor şi atunci bunicul, nefiind cetăţean
rus, s-a hotărât să se întoarcă acasă. A reuşit să treacă prin Turcia şi aşa a
ajuns acasă. După puțin timp i-a murit soţia şi a rămas cu trei copii. Situaţia
nu era cea mai bună şi, în necazul lui, chiar a afirmat că, dacă ştia că-i
moare soţia, nu s-ar mai fi întors acasă. A rămas cu gândul la Rusia, dar nu
la Rusia sovietică, ci la cea ţaristă, pe care o cunoscuse el înainte de
revoluţie. În 1929 s-a născut primul lui nepot şi, în amintirea anilor din
Rusia, a vrut să-i pună numele Volodia, numai că funcţionarul de la
primărie nu auzise în viaţa lui aşa nume şi a scris pe certificat ce a înţeles
el – Valoghe – şi aşa a rămas numele copilului!
A pătimit mult datorită numelui, nimeni nu-şi dădea seama de
unde vine acest nume ciudat. La un moment dat a fost şi spre avantajul lui.
Când a venit timpul să meargă la armată, pe listele armatei au apărut tot
felul de nume, inclusiv Palaghia, şi s-a crezut că este femeie şi a scăpat. El
încerca să scape de armată, pentru că era fiu de chiabur şi ştia că trebuie să
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facă armată grea, pe şantier, şi nu armată normală, ca toţi ceilalţi tineri.
Până la urmă l-au găsit cu adevăratul nume şi a mers la armată, dar pe
şantier, aşa cum se aşteptase.
– Poate ştiţi că în Nandra s-a mai născut un copil, cu numele
Vladimir, dat tot aşa, în amintirea unei familii din Ucraina, unde
năndreanul nostru, Trif Nicolae, lucrase, ca prizonier, în timpul războiului.
Se vede că dovezile de umanitate apar unde şi când nu te aştepţi!
– Pentru că am vorbit despre Lena lui Țiboc, mi-am adus aminte
cum un băiat cam de 18 ani a făcut un ulcior la ochi (o infecție cu stafilococ
la pleoapa superioară a ochiului). Asta știu acum, dar atunci știam că se
numește ulcior. Durerea băiatului era foarte mare, ochiul aproape era
închis și pe atunci nu existau medicamente la Nandra. Singurul remediu
în acest caz era să fie picurat în ochi lapte de mamă. La acea vreme, în sat,
singura mamă care alăpta, era Lena lui Țiboc, care, pe lângă copilul nou
născut, avea și o fată bună de măritat. Când băiatul i-a spus mamei sale că
vrea să meargă să primească tratament de la Lena, aceasta a fost categoric
împotrivă, pe motiv că Lena o să-i facă ceva boscoane (vrăji) și băiatul va
fi prins în mrejele fiicei acesteia și se va căsători cu ea. Așa ceva n-ar fi
acceptat niciodată. La insistențe ale celor din jur, până la urmă mama
băiatului a acceptat și băiatul s-a tratat cu lapte de mamă și ochiul s-a
vindecat. De căsătorit nu s-a căsătorit cu fiica lui Lena. Dacă s-au făcut
vrăji, n-au avut efect, sau, de fapt, nu s-au făcut vrăji. Un model de cum se
tratau bolile în acea vreme.
– Parcă era ceva și cu desvârtitul buricului…
– Despre desvârtitul buricului îmi amintesc că fratele meu, Pamfil,
zis Lică, tot timpul avea probleme cu burta sau cu stomacul, nu ştiu sigur,
dar de fiecare dată se ducea la lelea Ană a lui Răchită, care, prin metoda
învârtitului buricului, îi rezolva durerea. Ţin minte că Lică se întindea în
târnaţ, pe spate, iar lelea Ană introducea degetul arătător în spaţiul
buricului, se învârtea în jurul copilului şi, în acelaşi timp, bolborosea ceva,
dar foarte încet, încât nu înţelegeam nimic. Cert este că Lică totdeauna,
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după acest tratament, se simţea bine. O fi fost psihică problema, o fi fost
ceva real, nu ştiu, dar soluţia era de efect.
Despre moaşa satului nu ştiu nimic, pentru că în familia noastră, în
acea perioadă, n-au avut loc naşteri, iar de restul n-am avut informaţii.
– Eu cred că fiecare sat avea un fel de medic ad-hoc, un bărbat sau
mai des o femeie, care îşi asumau această sarcină. Am să vă dau un exemplu
dintr-o carte a lui Alexandru Lupeanu-Melin (1887-1937), publicist,
profesor, director al Despărțământului Astra Blaj, născut la Fărău, dincolo
de Landor. În Evocări din viaţa Blajului 227 (în care se fac şi unele referinţe la
Bichiş, Gâmbuţ, Ozd, Botez, Cecălaca etc.) există un capitol intitulat
Spitalul Ţoloboaii, în care se descrie cum nana Ţoloboaie îi vindeca pe
„diecii” (= elevii) din şcolile Blajului de râie şi grumăzare (inflamare a
ganglionilor din regiunea gâtului; buboi, gâlcă). Iată un fragment privind
modul în care îi trata pe bolnavii de râie: „După ce ne-am dezbrăcat şi ne-am
înşiruit gledă în faţa cuptorului, s-a dat la noi cu o alifie urât mirositoare şi
ne-a năclăit din creştet până în tălpi, ca pe nişte pui de bivoli. Nici vârfurile
nasurilor nu ne-au scăpat nepomăduite, încât ne venea să ne încârligăm de
ruşine şi de putoare. Apoi alivanti, în cuptor! [e vorba de cuptorul de copt
pâine, ars înainte, unde erau băgaţi bolnavii, n. ns.]/ […] Când m-am
înmuiat bine de dogoare, încât mi se îmbumbau pleoapele, m-a scos afară,
la răcoare. Şi până s-au prăjit la fel şi Ananie şi Misail, pe mine m-a luat la
şurluit, într-o troacă mare, cu săpun şi cu leşie, încât m-au năpădit lacrimile
părău. Când am trecut şi peste acest pont, îmi era pielea alba ca marmura
şi mătăsoasă ca floarea de trandafir.”
Ajunşi la finalul dialogului nostru, aş vrea să vă mulţumim pentru
toate poveştile spuse.
– A fost doar o parte din ceea ce am vrut să vă spun. Eu am tot
plecat şi am revenit în Nandra, ca o pasăre călătoare, căutându-şi cuibul,
pe care nu l-a găsit. Aş fi foarte mulţumită, dacă aceste amintiri ale mele
Alexandru Lupeanu-Melin, Evocări din viaţa Blajului. Ediţie, prefaţă şi glosar de Ion
Buzaşi, Editura Arhidiecezană „Buna Vestire”, Blaj, 1999, p. 158.
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vor fi o picătură din viaţa satului şi dacă, celor ce vor citi acest interviu, le
vor trezi nostalgia după satul în care s-au născut şi care i-a găzduit o vreme.
Eu am fost un spectator iubitor al satului şi al oamenilor lui, chiar
dacă ei nu ştiau de existenţa mea.
Vă doresc, din tot sufletul, să aveţi bucuria de a trezi în sufletul
năndrenilor ceea ce v-aţi propus.
– Vă mulţumim foarte mult!
Cluj-Napoca, august-septembrie 2021
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Una din marile mele frustrări din copilărie se repeta de câte ori
venea Vacanța Mare și prietenii, colegii sau vecinii mei de pe stradă plecau,
entuziaști, la bunici, la țară. Se întorceau, spre toamnă, cu tolba de povești
și aventuri plină-plină. Bunicii mei erau toți clujeni, veniți în orașul de pe
Someș de foarte tineri, așa că vacanțele mele nu schimbau decorul citadin,
decât dacă mergeam în vreo tabără. Îmi imaginam o zi din vacanța
prietenilor, în stilul eroului lui Creangă, cu scăldat, cu urcatul în toți pomii,
cu mii de fluturi și tot felul de animale prietenoase zburdând în jur. Nu e
de mirare că una din frumoasele momente ale memoriei mele afective a
fost scurta vizită la Suatu, la invitația prietenei Livia. Nu aveam cum să uit
vreodată noaptea cu puzderia de stele, pe care la oraș mai mult le bănuiam.
Sau diminețile, când soarele îmi gâdila pleoapele, printre trandafirii
galbeni, cățărători, de la fereastră, grăbindu-mă să mă trezesc.
Cu aceste trăiri am făcut, în 1977, prima mea vizită în Nandra, spre
care mergeam ca spre niște file de poveste. Realitatea a fost cu totul alta,
dar aventura și noutatea au meritat totul. Era pe la sfârșit de februarie când
ne-am hotărât, eu și Ilie, să mergem la Nandra, să-i cunosc familia. Ne
cunoșteam doar de vreo cinci luni, dar aveam amândoi sentimentul că ne
știm de-o viață... Așa că, după o călătorie cu trenul (pe atunci nu aveam
mașină), nici lungă, nici prea scurtă (fiindcă am făcut, cum s-ar spune azi,
„escală” la Războieni), am ajuns la Luduș. Acolo ne-am întâlnit cu
Olimpia, verișoara lui Ilie, cu siguranță curioasă și ea să mă cunoască, fiind
prima fată pe care Ilie o ducea la ai lui. Olimpia mi s-a părut, de la început,
simpatică, deschisă, bună și generoasă (cum aveam s-o descopăr și pe
mama ei, Mătușa Anicuță, pe care aveam s-o îndrăgesc nespus).
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Cursele locale nu circulau, căci drumul de țară, pietruit, ca vai de
el, care lega Ludușul de Nandra, era desfundat de la topirea zăpezilor, iar
autobusele nu puteau urca dealul Ațintișului. Am luat un taxi, singura
posibilitate de transport. Pe drum, nu puteam scăpa de sentimentul că
merg la… bunici și eram super încântată de asta. Taxiul ne-a lăsat în
capătul satului, căci noroiul era și mai mare pe ulițele Nandrei. Am
„salutat” tabla ruginită, cu numele satului, care abia se deslușea. Atentă să
nu alunec pe dalele ude ale trotuarului, am pornit pe lungul drum care
străbătea satul, casa părintească a iubitului meu fiind tocmai în celălalt
capăt. Ici-colo, se mai mișcau perdele pe la ferestrele năndrenilor, capete
de femei ițindu-se curioase și trăgându-se repede, când mă uitam spre ele.
Mă distra la culme postura mea de „mare eveniment” al satului! La o
poartă, a ieșit să mă salute, vezi Doamne, o bunicuță curioasă, pusă pe aflat
cine, ce, cum! Mi s-a spus că era lelea Măgdălină, mama lui tetea Mircea,
care mă va întâmpina și în viitor la poartă, pâna avea să plece „dincolo”…
Când am ajuns în capu’ satului, am fost întâmpinați de mama lui
Ilie, o femeie frumoasă, cu niște flori de mușcată în mână. Gestul m-a
impresionat atunci și în toți anii care au urmat, căci mama Iozefa și-a
păstrat acest obicei toată viața (detaliu relatat și de scriitorul Ștefan J. Fay,
în acest volum), atunci când își întâmpina musafirii. Nu era prima oară
când o vedeam. La Cluj, a venit cu bunătăți la feciorul student și atunci am
profitat s-o cunosc și eu, fie și în treacăt. Era însoțită de Nicușor, mezinul
familiei, de care Ilie îmi povestise mult. I-am dat o ciocolată, însă nu am
reușit să-i cumpăr, în felul acesta, „prietenia”, copilul firav și rușinos
ascunzându-se, imediat ce a înșfăcat cadoul cel dulce, în spatele mamei, de
unde mai trăgea cu ochiul, din când în când, la străina din fața lor.
Așadar, la prima mea vizită (prima dintr-un lung șir de vizite ce
aveau să vină în deceniile următoare!), am fost poftită în „casa dinainte”, în
care, pe timp de iarnă, locuia toată familia, adică „toată flama”, cum am auzit
mai târziu expresia (folosită cu o tentă umoristică). Am împărțit darurile
aduse și am constatat ca Nicușor a dispărut brusc. L-am văzut, după ceva
timp, ascuns sub fața de masă lungă, ce acoperea o masă mai mică din
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apropierea sobei de teracotă, prevăzută cu plită. Focul jucăuș din această
sobă era pregătit de preparat mâncarea. Noi am fost poftiți să ședem la masa
din mijlocul camerei, cu spatele la fereastră și cu fața spre ceilalți din familie:
viitorii mei socri, Nicușor, Mătușa Anicuță, Pia și Olimpia. Examinarea
super atentă a mamei Iozefa a avut și consecințe imediate: cârnațul și carnea
pe care ea le frigea pentru masa de prânz s-au ars atât de tare (fiindcă uitase
de mâncare, tot uitându-se la mine!), astfel încât, în momentul în care ni s-au
servit, nu am mai fost în stare să le mâncăm, gustând puțin, politicoși,
spunând apoi că nu ne era prea foame. Nu știu exact ce a gândit atunci
viitoarea mea soacră, dar cred că era bucuroasă și în același timp temătoare
că eram de la oraș. Mai mult chiar, ei aveau nevoie de ajutor în gospodărie,
iar eu, la cât de slabă eram pe atunci, nu dădeam mari speranțe. Nu mă
încadram în standardele de frumusețe ale țăranului român, lucru confirmat,
peste câțiva ani, după ce am născut primul copil, când rămăsesem cu vreo
cinci kilograme în plus, greutate care mă stresa cumplit. Atunci, mai multă
lume din sat mi-a spus, cu o spontaneitate naivă și sinceră: „Ptiu, să nu te
deochi, ce grasă și faină te-ai făcut!”...
N-am stat prea mult, stresați în bună măsură de drumul de
întoarcere la Cluj, noi, și la Tg. Mureș, Olimpia. „Ticu” Gaftonic, aranjase
cu Jenu, o rudă apropiată, care avea cai și căruță, să ne ducă până în Luduș.
Mersul, pentru prima oară, cu o căruță m-a încântat, dar nu știam ce mă
așteaptă… Cei 15 km până la oraș au fost o aventură extremă: pe drumul
desfundat, plin de gropi, am fost zgâlțâită, zdrăncănită, săltată în toate
părțile, că două săptămâni după aceea am avut o febră musculară, de mă
dureau toți mușchii, toate oasele, toate încheieturile! Ca să nu mai zic de
„pavoazarea” hainelor noastre de oraș cu noroiul aruncat de roțile căruței!
Pe atunci, încă nu apăruseră „ștrafurile”, acele căruțe cu roți din anvelope,
ca la mașini. Acum, după 44 de ani de la acea aventură, mă gândesc că
Dumnezeu m-a avertizat de realitatea în care voiam să intru prin relația cu
Ilie, relație care devenise foarte serioasă. Sau, poate, a fost un test de
rezistență! Și am rezistat!
379

Doina Rad, Ilie Rad

Până la nuntă, și încă mulți ani după, m-am tot adaptat… Prima
încercare a fost cea lingvistică. Imaginați-vă ce șoc am avut când eu, fată
de oraș și filoloagă, am fost rugată să fac ceva în stilul „Du-te, draga mamii,
șî țâpă estea-n hei șî adă tiglăzău’!” M-am dus repede la Ilie să mă salveze
și să-mi traducă… din… română în română! Trecând anii, am învățat nu
numai regionalisme și pronunția specifică, ci și multe îndeletniciri străine
pentru mine, precum căpălitul, întorsul fânului și punerea lui boghi, până
la „înșâratul tăbacului”. Agricultura de grădină a fost și ea o provocare, cu
plivitul straturilor, cu „ruperea susuorilor” (copilitul) la roșii, cu feritul
vițelor de castraveți (care deveneau amari, dacă le călcai lujerii), cu
adunatul cartofilor, cu ruperea viei („la al trilea nod”) etc., etc. Vară de
vară, foarte mulți ani, ne-am făcut vacanțele și concediile la Nandra.
Umblam desculță, aveam mâinile și tălpile crăpate, după manichiura și
pedichiura specifice locului, dar toate aveau farmecul lor!
La început, cum eram
dornică să învăț și să arăt că-s
harnică, am fost dusă și la
săpatul cucuruzului, în hotar,
însă, după vreo jumătate de oră,
o aud pe soacră-mea spunândumi, cu diplomație, să mă
„hodinesc” câte „o țâră”. Atunci,
n-am înțeles grija pentru
sănătatea mea (pe atunci eram
slabă și păream firavă). Motivul
era că, fără să vreau, eu tăiam, cu
sapa, cucuruzii și iertam
buruienile! Dar am învățat-o și
pe asta! Am învățat, de pildă, să
dau cu coasa, fără să devin
La culesul viei: Ana Vlas, Ioan Vlas și Ilie Rad
expertă. Am cărat, pe umeri,
alături de Ilie, copaci tineri, din
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pădurea Cecălăcii, și am „împletit” un saivan. Am învârtit, ore în șir, la
cazanul pentru făcut țuică (băutură pe care n-am suportat-o niciodată), să
nu se prindă și să se afume, Doamne ferește, borhotul. Am dat în strungă și
am cărat, sub lumina lunii sau prin ploaie, laptele proaspăt muls, de la oi.
La primul Paște petrecut în sat, am fost încoronată, de Ilie,
„Prințesă de Nandra”, cu o coroniță din flori de câmp, obicei păstrat, cu
sfințenie, pâna azi, adunând până acum 44 de „încoronări”, la fel de
emoționante, chiar dacă titlul nobiliar s-a schimbat din prințesă, în ducesă,
apoi baroană și, mai nou, în regină, după cum înaintam în vârstă. Apropo
de Paști: la Cluj, Învierea începea la 12 noaptea, la Nandra, am fost trezită
la 3 noaptea, să mă îmbrac repede, astfel încât la 4 să fim la biserică! Atunci
când Paștile picau devreme în primăvară, mergeam prin noroi până la
biserică, apoi înconjuram lăcașul tot pe glod, că iarba încă nu răsărise. Nu
puteam intra la slujbă în halul acela, așa că ne duceam pantofi de schimb!
O adevărată distracție!
Într-un mozaic al vieții mele de la Nandra se adună frânturi de
amintiri frumoase ori aventuroase. Astfel, m-am îndrăgostit de lumina și
mirosurile (chiar și de balegă) ale dimineților proaspete și ale serilor, când
se întorceau vacile în sat. Am băut cu nesaț apă de la „Fântâna de cheatră”,
am strâns „șălătuțe” din pădurea Prigoană, am bătut kilometri întregi prin
Ceamăr, la marginea Pădurii Cecălăcii, după „cocârți”, pe drum legându-l
pe cățelușul familiei cu holda mărișoară, ascunzându-ne, chicotind, până
micuța vietate reușea să se descâlcească din grâu și să ne caute, în salturi,
ca un căngurel. Am fost și după lemne de foc (odată răsturnându-se carul,
cu mine în vârful gămezii, de unde am sărit cu abilități de cascador). Mă
încânta drumul, cu alaiul de fluturi ce ne însoțea, până în Landor, până în
„Morcoji”. Era un drum de căruțe prăfuit (care urma în bună măsură,
cursul firav al „Văii Nandra”, pârâul ce dăduse numele satului), însă flancat
de cicoare, de sânziene, de sunătoare, de „chimineu”, de „coada mielului”
sau chiar de „ceapa-ciorii”. Adoram, uneori în ciuda arșiței sau a oboselii,
excursia la Pădurea Cecălăcii, să culegem lăcrămioare sălbatice sau să
mângâiem copacul pe care, în copilărie, în drumul lui zilnic spre școala din
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satul vecin, Ilie își încrustase inițialele. Le regăseam, an de an, tot mai puțin
deslușite, fiindcă trunchiul pomului, devenit copac, a îmbrățișat aproape
pe de-a-ntregul semnele din copilărie. Am mers pe-acolo și cu băieții
noștri, după ce au crescut. Iarna, ne dădeam cu sania de pe „Dâlmile lui
Firi”, cele două dealuri semănând cu două țâțe uriașe. Ilie se visa coborând,
pe-acolo, în viteză, cu mașina (și-a împlinit dorința, mulți ani mai târziu,
când ne-am luat Dacia). Mai la îndemână era, pentru săniuș, Podireiul,
alunecând în chiote, adulți și copii, până jos, unde locul se chema (spre
amuzamentul meu și, mai târziu, al băieților noștri) „Într-a popii”. Și,
parafrazându-l pe Creangă, câte altele nu ne-au încântat, căci eram tineri
și totul ne părea o joacă.
Erau și lucruri, obiceiuri, care mi se păreau absurde, încremenite în
timp, rigide. Pe unele, cum era mersul la câmp (la coasă, la fân) înfofolit
(măcar cu pantaloni lungi și cu cămașă), interdicția de a face plajă în
grădină („că ne văd ominii!”), le-am înțeles și, parțial, le-am acceptat, e
adevărat, cu greu și cu revoltă interioară. Încet, încet, am mai luptat, cu
mici fronde, cum ar fi purtatul pantalonilor scurți sau al bluzelor fără
mânecă… Peste 20 de ani, m-am străduit să-mi lămuresc socrii să închidă
„galițele” în jumătatea din spate a curții! Și, cu tenacitate, am reușit, astfel,
încât, după ce am pus, în partea din față, flori și iarbă, bătrânilor noștri nu
le venea să creadă cât de frumos era. După aceea, încă două familii ne-au
urmat exemplul, Toia și Tavi Brudan și mama lui Denel Brudan.
M-am mai confruntat cu o problemă de… comunicare. În toată
existența mea de noră, în Nandra, nu am reușit să mă obișnuiesc cu un
fenomen: soacra mea, care era mai vorbăreață, schimba (dar nu numai ea!)
atât de brusc și fără nicio logică subiectul discuției, încât rămâneam
buimacă, derutată și cu o vagă senzație de încetineală mentală, pe care nu
mi-o bănuisem până atunci! Cu timpul, am luat lucrurile așa cum erau,
fără să mai caut vreo logică, adaptându-mă momentului, lăsând fluxul
verbal să curgă încotro fusese deviat.
Când Nandra a devenit a doua mea casă, la 21 de ani, m-am trezit
înconjurată de patru copii, de vârste apropiate: cumnățelul meu avea 10
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ani, Pia (alintată astfel după unul din prenumele ei, Olimpia) era cam de 8,
și doi nepoți, din partea lui Tavi și Toia, de 7 ani (Marius) și 12 ani
(Tăvișor, zis și „Tășor”). Instinctiv, am luat-o sub protecția mea pe micuța
și fragila Pia, terorizată îndeajuns de verii ei, mai ales cu un joc prostesc
(de care se ținea, spre nemulțumirea mea, și Ilie, ditamai adultul!): după ce
mâncau un măr sau o pară, ținteau, cu coceanul, o persoană (care, cel mai
adesea, era... fetița). O nouă tradiție adusă de mine a fost aceea de a-i aduna
în jurul meu, pe scările casei, unde le spuneam povești sau curiozități din
lumea plantelor sau animalelor. Am avut succes, spre mirarea mea, mulți
ani, până când cei patru au crescut, înlocuiți de propiii mei copii.
Dintotdeauna am îndrăgit copiii, pe care îi consideram curați la suflet,
meritând să aibă o copilărie frumoasă și liberă. Pentru că obișnuiam să le
aduc micuților (mai colorați) de pe uliță bomboane sau portocale,
ajunsesem un fel de... Moș Crăciun pe-acolo și, spre disperarea soacrei
mele (care credea că-mi pierdeam din statutul social de „doamnă de la
oraș”), eram strigată de copiii respectivi și de familiile lor pe numele mic,
tutuindu-mă, ca pe un egal de-al lor! Pentru mine era ceva firesc.
Una din amintirile dragi sufletului meu este legată tot de un copil
din Nandra, Emil Ciuca. Pe vremea când încă nu aveam mașină și circulam
cu trenul, am fost rugați de mama băiețelului să-l ducem și pe el la Cluj, la
una din surorile lui. Zis și făcut! După drumul până la Luduș, în cursa
aglomerată și în amestecul de mirosuri aferent, am ajuns la gară. Băiețelul
cu ochi mari, foarte timid, avea întipărit un zâmbet pe față, atât de luminos,
încât l-am întrebat ce e cu el. Ne-a răspuns că e foarte emoționat și fericit,
fiindcă în acea zi el împlinea 10 ani și mergea pentru prima oară cu trenul!
Norocul de a fi fost părtași la marea bucurie a micului copil ne-a apropiat
sufletește foarte mult, sentiment care durează până astăzi.
Pe vremea când am ajuns eu în Nandra, satul era încă destul de
populat, deși mulți plecaseră deja spre oraș. Din păcate pentru mine, însă,
tradițiile folclorice erau atât de diminuate, încât aproape nu le mai puteai
sesiza. Întâmplarea a făcut ca nunta noastră să aibă loc în sat, așa că am
trăit câteva obiceiuri ale locului. Au fost aduse, pe parcursul unei întregi
săptămâni, mese și bănci de lemn, farfurii, tacâmuri și pahare cu zecile și,
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desigur, nelipsitul cort „milităresc”, pe care l-am împodobit cu eterna
hârtie creponată. Am muncit toți atât de mult, că, în preziua nunții, eram
frânți. Tinerii de azi se vor întreba de ce nu am apelat la vreun organizator
de evenimente! Răspusul e simplu: pentru că pe atunci nu exista așa ceva!
Așa că mirii, socrii și alte neamuri au spălat vase, au aranjat mesele,
acoperite cu hârtie albă de împachetat, au fixat câteva lepedeie pe pereții
cortului, au atârnat ghirlande de hârtie creponată multicoloră etc., etc. Cu
o zi înainte de eveniment, sâmbăta seara, totul era aranjat, așa că ne-am
uitat și noi, la televizorul alb-negru, la primul episod din serialul de succes
„Dallas”, cu Familia Ewing. Peste noapte, s-a pornit o furtună cu ploaie
torențială, cu vânt puternic. Dimineață, totul era vraiște, ghirlandele de
hârtie „blendurau” triste, îmbibate de apă, veséla stocată într-o parte era
plină de noroi și apă, ulița era o nesfârșită cale de bălți și tină...
Totul părea distrus, evenimentul ruinat complet. Resemnați, ne-am
apucat de refăcut ce se putea. Eu spălam farfuriile și paharele, ca o
adevărată Cenușereasă. Invitații, veniți de departe, începeau să sosească, se
făceau prezentări, numai de mireasă nu se interesa nimeni... În fine, într-un
târziu, a ieșit soarele. Pare de necrezut, dar, conform zicalei „Primăvara
plouă-n două [ore] și se uscă-n nouă, iar vara plouă-n nouă și se uscă-n
două”, în două ore, totul era zvântat, drumul se uscase ca-n palmă, așa că,
după-masă, am putut merge, pe jos, cu alaiul de nuntași după noi, spre
biserica din sat. La un moment dat, drumul ne-a fost „legat” de copii și
adulți, două persoane așezate de-o parte și de alta a drumului ținând o
sfoară împodobită cu panglici și flori. Ca să putem înainta, se cerea nașilor
să plătească, în bani și băutură, „deschiderea” drumului. La întoarcerea de
la cununia religioasă, în pragul casei, am fost primiți cu strigături și
chiuituri felurite, cu urări de bine în căsnicie și sănătate. Un moment
emoționant l-a constituit lunga orație a mamei Iozefa, care cuprindea,
practic, două momente esențiale: primirea în familie a nurorii și sfaturile
adresate, în special, fiului proaspăt însurat. Toată lumea plângea de zor și
eu nu înțelegeam de ce se bocește la un eveniment fericit! Când credeam
ca am scăpat, soacră-mea a mai zis o strigătură scurtă, în timp ce mă
învârtea pe sub mână. De la acel eveniment crucial din viața noastră îmi
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mai aduc aminte de două obiceiuri, pe care le-am suportat cu stoicism.
Unul dintre momentele cele mai dificile a fost „dansu’ miresei”, în care
oricine putea juca mireasa, contra unei sume mici de bani. Mie mi-a plăcut
totdeauna să dansez, dar nu pe denivelările drumului peste care se
întinsese cortul și nu în aromele ascuțite ale transpirației și alcoolului
unora dintre nuntași. Am răbdat, să nu-mi supăr noua familie!
A doua secvență, pe care mi-o amintesc acum și pe care am tratat-o
cu umor, a fost legată de un alt obicei: furatul pantofului miresei. În spatele
meu, pe sub prelata cortului, se mișcau necontenit mâini de copii, care
încercau să obțină râvnitul trofeu, ce urma, desigur, să fie plătit! Nu asta a
fost problema, ci faptul ca eu eram încălțată cu niște săndăluțe, prinse bine
de picior printr-o baretă și o cataramă. La un moment dat, ca să nu mi se
rupă fie sandaua, fie piciorul, am desfăcut bareta, cum s-ar spune,
parafrazând, „de bunăvoie și... silită de toți”!
În sfârșit, a doua zi, când credeam că am scăpat de provocări, mă
trezesc cu Nicușor că-mi spune, foarte ferm: „Să nu crezi că, dacă te-ai
măritat cu Lia, te las să dormi cu el!” Copilul era extrem de atașat de frate-so,
se jucau împreună (chiar în ajunul nunții, în agitația tuturor, cei doi înălțau
zmeie!), dormeau împreună... Am negociat „la sânge” compromisul: la
Nandra să dormim cu bietul Ilie o noapte eu, o noapte el, asta până s-a
săturat cumnățelul meu și mi l-a lăsat doar mie pe frate-so!

Nandra, 1978. Secvenţă din momentul unei oraţii de nuntă: Elena Trif, Gaftonic Rad,
Iozefa Rad, Marta Rad ş.a.
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Motto: „Viaţa nu este ce ai trăit, ci ce îţi aminteşti
că ai trăit şi cum ţi-o aminteşti, pentru a o povesti.”
Gabriel García Márquez

M-am născut în „zariştea” unui sat, Nandra, la 15 km de Luduş,
jud. Mureş, la 18 februarie 1955. Mama susţinea că am venit pe lume în 17
februarie, puțin probabil, deoarece nașterea s-a petrecut în spital, unde
datele se înregistrau exact, în actul de naștere fiind notată data de 18
februarie. Cert este că, dacă în anii de liceu îmi ţineam ziua de naştere în
17, după căsătorie mi-am ţinut-o în 18 februarie, ca în buletin. (Doar în
liceu am aflat că se sărbătoreşte ziua de naştere, pentru că la ţară nu ştiam
de aşa ceva, iar la ţară obiceiul era ca, de ziua naşterii, cel sărbătorit să fie
tras de urechi, ca să crească mare! Supliciu greu de suportat, ca şi tunsul cu
maşina de tuns manuală, mereu neascuţită, care mă trăgea cumplit, poate
îmi şi smulgea fire de păr din cap, deşi Tata mă tundea şi era altfel foarte
atent să nu mă chinuie.)
Satul în care m-am născut mi se părea acoperit de un clopot uriaş
de sticlă transparentă, care se sprijinea pe dealurile din cele patru puncte
cardinale: Bănţoaia la est, dealurile Landorului la vest, Podireiul şi Dâlmile
lu’ Firi la sud şi Dealul Cecălăcii la nord. Speram că, dacă mă urc pe unul
dintre aceste dealuri, aş putea atinge cerul, dar când ajungeam acolo,
observam că cerul se mută mai departe. Când am citit romanul Am plecat
din sat, de Ion Vlasiu, am observat că şi autorul romanului a trăit, în
copilărie, aceeaşi senzaţie, ceea ce înseamnă că există o „copilărie a
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copilului universal”, despre care G. Călinescu spune că ar fi surprins-o Ion
Creangă în Amintirile sale.
Satul meu natal – Nandra – nu poartă în nume „sunetele lacrimei”,
ca Lancrămul lui Lucian Blaga, ci „sunetul mândriei”, năndrenii fiind
oameni foarte mândri, orgolioşi, dar și invidioşti sau ciufelnici, cum voi
arăta mai încolo.
Am aflat ulterior, de la verişoara Olimpia, că, atunci când Mamei
i-a venit sorocul să nască, pentru că tocmai ninsese cam de-o palmă, Tata
a împrumutat o sanie şi a dus-o pe Mama la Luduş, la spital, probabil că în
sat nemaifiind moaşă, vechile rânduieli s-au modificat, odată cu
schimbarea regimului. La câteva zile după ce m-am născut, Tata a venit la
Luduş, după noi, cu un car tras de vite. Vremea se stricase între timp,
drumul era desfundat, astfel încât, la ieşirea din Aţintiş (sat aflat în drumul
spre Nandra), vitele nu au mai putut trage carul, ale cărui roţi s-au umplut
cu zăpada și glodul drumului. Se înnoptase de-a binelea, astfel că Tata s-a
oprit la ultima casă de pe partea stângă din Aţintiş, la familia Şardău, una
dintre fetele acestuia, Victoria, fiind măritată în Nandra, cu Duţu.
Familia Şardău, din câte mi-a povestit Mama, a fost extrem de
ospitalieră, gâzduindu-ne pe toţi trei şi oferindu-ne şi cina, pentru că,
evident, ai mei nu aveau nimic de mâncare pentru drum, crezând că vor
ajunge în seara aceea acasă. M-am gândit de multe ori câţi oameni ar mai
face azi un asemenea gest, care a însemnat un mare deranj pentru gazdele
noastre de o noapte. Regret atât de mult că, după ce am crescut mare şi am
aflat această poveste, nu m-am oprit la familia Şardău, să le spun un cuvânt
de mulţumire, în amintirea acelei nopţi care, poate, mi-a salvat într-un fel
viaţa (puteam îngheţa pe drum).
E interesant cum această casă, de care se leagă naşterea mea, putea
deveni şi un reper al morţii mele! Şi iată de ce!
Eram de mult cadru didactic la Cluj (prin 1986 sau 1987), iar înainte
de Paşti, veneam cu Doina, pentru o zi-două la, Nandra. Aveam deja o
maşină Dacia, pe care o poseda majoritatea românilor, iar Tata mă ruga, în
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fiecare an, să îi duc mieii, pe care îi avea de vânzare, la târgul din Luduş. Ne
trezeam pe la 4-5 dimineața și porneam, încă somnoroși, la drum.
Trebuie să mai spun ceva legat de un obicei din Nandra. „Măsura
oilor” (un fel de tovărăşie a ţăranilor, care îşi dau oile în grija ciobanului;
un sinonim pentru „sâmbra oilor”) avea loc consecvent la 1 Mai. Dacă
Paştile erau înaintea acestei date, mieii nu putea fi vânduţi, pentru că,
mulse de mâna omului, oile ar fi dat lapte mai puţin la momentul în care
se făcea „măsura oilor”, respectiv se măsura cantitatea de lapte pe care o
avea un gospodar. Am participat la mai multe astfel de momente şi reţin
că fiecare mulgător venea cu o oală în care avea puţină apă, pentru spălatul
mâinilor, apă care trebuia aruncată în văzul unui vecin, care devenea
automat martor că nu s-a trişat, şi anume să fie mulse oile peste apa din
oala repectivă, lucru foarte important, întrucât, în funcţie de cantitatea de
lapte obţinut, te duceai peste vară la stână, după lapte, pe care omul îl
prelucra acasă cum dorea.
La târg, tata nu era omul care să refuze negocierea, pe principiul,
foarte sănătos, că „vorba de acasă nu se potriveşte cu cea din târg”, astfel
că am vândut mieii destul de repede, cu excepţia unuia mai mic, pe care
am hotărât să îl aducem acasă. Cum nu aveam de făcut alte cumpărături,
ne-am pornit spre Nandra.
Când am ajuns în dreptul casei lui Şardău, din Aţintiş, unde
înnoptasem la naşterea mea, în urmă cu trei decenii, eu am pierdut
controlul volanului şi ne-am răsturnat cu maşina în holda de la marginea
drumului, care era destul de înaltă. Din fericire, eu şi Tata purtam în acel
moment centura, iar maşina nu s-a izbit de niciun plop care era pe margine
(după câţiva ani, plopii au fost tăiaţi, cică pentru fabricile de chibrituri; alţii
spuneau că toţi arborii de pe marginea drumurilor au fost tăiaţi din motive
de siguranţă, pentru că cele mai multe accidente de circulaţie rezultau din
impactul maşinilor cu acești arbori).
Ajungând în holdă, în virtutea inerţiei, maşina s-a rostogolit de mai
multe ori, dar a ajuns în final pe cele patru roţi. Îmi amintesc bine replica
Tatei: „No uite, mă copile, şi nu am băut nimic!” Am ieşit din maşină şi
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ne-am uitat mai întâi la Dacia noastră albă. Ambele portiere din dreapta
erau îndoite, la fel şi plafoniera, deasupra căreia se afla portbagajul clasic,
de fier. Mielul, care până atunci zbierase continuu, acum a amuțit, speriat.
Ne-am uitat şi în jur. Nu am văzut pe nimeni. Doar un tractorist, aflat cu
un utilaj pentru ierbicidat, mai departe de noi, a oprit tractorul şi s-a uitat
atent, gândindu-se probabil dacă trebuie să ne sară în ajutor. Dar nu era
nevoie. Imediat ne-am urcat în maşină şi, mergând câţiva metri prin holdă,
am reuşit să revenim la drum. Ce-o fi zis tractoristul, văzând o maşină care
circulă prin holdă, este uşor de imaginat!
Problema care ne frământa acum era să nu afle oamenii de
accidentul nostru, nici cei din Aţintiş, dar (mai ales) cei din Nandra,
tocmai pentru că le ştiam caracterul şi capacitatea de a face din ţânţar
armăsar. Am ajuns cu bine la Nandra, iar din mijlocul satului am luat-o pe
un drum secundar până acasă, ca să ne vadă cât mai puţini năndreni.
Ajunşi acasă, am pus rapid prelata peste maşină, pentru a-i masca
îndoiturile. Doina şi Mama erau extrem de impacientate, bănuind că s-a
întâmplat ceva cu noi, fiindcă întârziaserăm prea mult. În orice caz, în
aceeaşi zi am revenit la Cluj, iar în parcarea din faţa blocului, am acoperit
iarăşi maşina cu prelata, rămânând aşa mai bine de o săptămână. Între
timp, am sunat la Nandra şi am aflat că nimeni nu a discutat în sat despre
păţania noastră, ceea ce era un semnal bun.
Dar aventura nu s-a terminat aici. Atunci, pentru ca un atelier de
reparaţii să îţi îndrepte o portieră, avea nevoie de o adeverinţă de la Miliţia
din localitatea în care avusese loc accidentul. Or, accidentul se petrecuse
pe raza satului Aţintiş, mă rog, puteam declara şi zona comunei Bichiş, din
care făcea parte şi Nandra. Dar a te duce acolo să ceri o asemenea
adeverinţă însemna a intra în gura lupului, pentru că era clar că miliţienii
din Bichiş vor răspândi vestea accidentului făcut „de băiatul lu’ Iozefa”.
Ce-i de făcut? Mi-am luat inima în dinţi şi m-am dus la postul de
Miliţie dintr-o comună limitrofă Clujului. Le-am spus că mi-am lovit
maşina pe raza comunei respective şi am nevoie de adeverinţa de rigoare.
Un tânăr miliţian m-a întrebat dacă este vorba de accidentul de acum
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câteva zile (care nu fusese probabil foarte grav), iar eu, fără să ştiu despre
ce e vorba, am răspuns afirmativ. Apoi, cu documentul obţinut pe loc (nici
măcar nu s-au mai uitat la maşină), m-am dus la un Service şi mi-am
reparat maşina (după multe rugăminți şi cadouri făcute).
Analizând retrospectiv această întâmplare, am ajuns la concluzia că
eu am aţipit la volan. Sculat mai de dimineaţă, obosit probabil şi de la
condusul din ziua precedentă, după ce am ieşit din satul Aţintiş, în care am
stat concentrat, la ieşire m-am „relaxat”, iar consecinţele au fost cele
descrise. Dar „totul e bine când se termină cu bine”, cum sună titlul unei
comedii de William Shakespeare.
Nandra – o istorie într-un sat 228
În cele patru sate ale comunei Bichiş, s-au născut diverse
personalităţi politice, culturale şi literare. Astfel, Castelul din Bichiş
aparţinea de domeniul nobiliar al familiei Kemény, informaţii despre
istoria acestei familii putând fi găsite în lucrările scriitorului Ştefan J. Fay,
care a şi locuit la Bichiş, câţiva ani (1946-1949), până la arestarea sa. În Ozd
s-au născut scriitorii Horváth István (1909-1977) şi Andras Nagy (18991974). Gâmbuţul i-a dat pe eseistul Septimiu Bucur (1915-1964), nepotul
profesorului universitar şi criticului literar Ion Chinezu, tipărindu-i-se
abia postum o culegere de eseuri, pe sculptorii Sever Suciu (1924-1997) şi
Ioan Astăluş (n. 1953), acesta din urmă fiind singurul sculptor în bob de
orez din România.
Din Nandra, eu sunt „cel mai mare scriitor”, ca să îl parafrazez pe
Constantin Noica. Am povestit într-o evocare că am avut, la redacţia
revistei Echinox, o întâlnire cu filosoful Constantin Noica. La finalul
întâlnirii, Marian Papahagi s-a angajat să îi trimită ceva filosofului şi i-a
cerut adresa. „Scrieţi doar Constantin Noica, Păltiniş, fiindcă sunt cel mai
Am preluat titlul după volumul lui Valer Hossu, Răstoci – o istorie într-un sat. Valer
Hossu mi-a şi oferit câteva informaţii despre Nandra, găsite în timpul documentării
pentru monografia satului său natal, Răstoci.
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mare filosof din Păltiniş!”, a spus Noica (acesta locuind, de câţiva ani buni,
într-o căbănuţă din Păltiniş).
Povestea neamurilor
Am vrut cândva, prin anii de liceu, să scriu un roman, intitulat
Neamul Trifeştilor. Am şi scris vreo douăzeci de pagini, am făcut schiţa unor
personaje etc. Nu cred că-l voi scrie vreodată, fiindcă n-am talentul necesar.
În satul Nandra existau multe familii cu numele Trif. Una dintre
acestea era a bunicului meu din partea Mamei, Onisie Trif, care a fost
primar liberal al comunei Bichiş, în perioada interbelică (1930-1937).
După spusele mamei, el a construit şcoala din Nandra, în care am învăţat
şi eu, a făcut o fântână în hotar, numită „Fântâna de cheatră”, care are
gravat pe ea anul 1927. Tot satul, când mergea în hotar, îşi lua apă de acolo,
pentru că era o apă de izvor, care ieşea la marginea unei păduri.
Bunicul Onisie Trif trebuie să fi fost un om învăţat, dacă a ajuns
primar al comunei. Printr-un miracol, se păstrează o singură fotografie a
acestuia, când avea vreo 40 de ani. E îmbrăcat în straie populare (nu
„nemţeşti”), cu un laibăr peste cămaşă, cu o mustaţă tăiată scurt, cum se
purta pe-atunci. Privirea îi pare hotărâtă, dar luminoasă. A murit relativ
tânăr, de rac, cum se numea atuncea cancerul. Se spune că, în faza
terminală, avea nişte dureri atât de mari, încât trăgea să îşi rupă hainele de
pe el, iar vecinii credeau că a înnebunit.
A fost îngropat în cimitirul satului, dar nu ştiu unde. Mamei îi era frică
de morţi şi de cimitir, încât nu m-a dus niciodată să-mi arate mormântul
părinţilor ei. Mă întreb ce făcea de Florii, când, prin tradiţie, lumea ieşea în
cimitir, aranja mormintele şi punea crenguţe de mâţişori pe ele.
Pe bunica o chema Maria și era din neamul Brudăneștilor. A murit
când eu aveam patru ani, în 1959. Cei doi soţi au avut împreună patru
copii: Ana (Anicuţa), născută în 1915, Floarea (născută în 1919), Ilie
(născut în 1921) şi Iozefa (născută în 1930).
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Mătușa Anicuță a avut o viață grea, dusă cu stoicism, crescându-și
copiii (pe Tavi și Olimpia) singură. Avea o bunătate rară, iubea oamenii și,
mai ales, pe nepoții ei, care-i erau dragi ca lumina ochilor, inclusiv, mai
târziu, pe copiii noștri. A crescut-o și a educat-o frumos pe Felicia (Pia),
fiica Olimpiei. Credincioasă fiind, a ținut să așeze, peste drum de casa ei,
la margine de drum, un crucifix, înconjurat mereu de flori.
Mătuşa Floarea s-a stabilit, după căsătoria cu Ilarie Fişcă, originar
din satul Roşiori (născut în Sâiacob), la Luduş. O ştiu doar bolnavă pe pat.
O vizitam din când în când, când Mama mă ducea şi pe mine la Luduş.
Olimpia mi-a spus că şi-a imortalizat lunga ei suferinţă în versuri, caietul
a ajuns la un moment dat prin Nandra, dar apoi s-a pierdut.
Ilie a fost pe front şi a murit acasă, de TBC, boală dobândită în
război. În amintirea lui, eu port numele său. O ciudată coincidență am
descoperit în arhivele Primăriei din Bichiș: unchiul meu se născuse în
aceeași zi și lună (18 februarie) cu mine, la o distanță de 34 de ani!) Din
păcate, știm prea puține lucruri despre el, despre participarea lui la Al
Doilea Război Mondial. Din fericire, se păstrează câteva fotografii cu el.
Biserica mea din copilărie
Istoria bisericii din Nandra a fost îndelungată, cu frământări și
momente de înflorire, cu strămutări în alt loc din sat, recuperată în
întregime fiind numai clopotnița, învechită și ea. Pe vremea copilăriei
mele, şinu229 Uănu a făcut o donaţie de 800 de lei (sumă foarte mare pe
atunci), pentru a se acoperi clopotniţa cu tablă zincată. O bucată de tablă,
pusă pe clopotniţă, marca această donaţie, scrisul fiind în prezent şters. A
fost un eveniment important în viața satului și un act de laudă.
În spate se afla, când eram eu mic, Casa Parohială, care a mai durat
o vreme, fiind transformată în „coperativă” (sic!), adică în prăvălie. Ştiu
asta pentru că acolo mă trimitea Mama după mici cumpărături, în contul
229
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ouălor de găină pe care le duceam. Vânzător era nenea Luţu, tatăl fostului
meu coleg de şcoală, Ilie Cosma. El avea un fel de cerc metalic, prin care
verifica mărimea ouălor: dacă oul trecea prin cerc, valora 70 de bani, dacă
nu trecea – 90 de bani. Uneori mai spărgea câte un ou într-o farfurie, să
vadă dacă nu ducem ouă clocite.
Între „Coperativă” şi Căminul Cultural era locul nostru de joacă, al
copiilor.
Ai mei nu mergeau duminică de duminică la biserică sau nu reţin
eu acest lucru. În mod sigur, Tata, ca Ştefan a Petrei al lui Creangă, spunea
că „biserica-i în inima omului”. În acelaşi spirit, nu prea ţinea posturile,
spunând că nu-i păcat ce bagi în gură, ci ceea ce scoţi pe ea.
Desigur că mergeam de Paşti şi de Crăciun, poate şi la alte sărbători
religioase importante. Primii intrau în biserică bărbaţii, apoi femeile. (Ştiu
că mişcările feministe protestează împotriva acestei tradiţii, dar aşa era
datina. Celebra scriitoare Isabel Allende, cu care am făcut un interviu după
călătoria noastră în Chile, spunea că de aceea nu crede în nicio religie,
pentru că toate religiile au fost create de bărbaţi!). Ca în toate bisericile
ortodoxe, femeile se aşezau în partea dreaptă, cum se intra în biserică, pe o
uşă laterală, respectiv în stânga, dacă stăteai cu fața la altar, iar bărbaţii în
partea dreaptă. Desigur, în fundul bisericii stăteau tinerii, de regulă în
picioare, fiindcă în spate nu erau bănci. De acolo, vedeam mişcările
preotului, ale ţârcovnicului, dar mai ales gogâlca lui Boldea, din ceafă, de
mărimea unui ou de găină. Ţârcovnic era Partenie, socrul nanei Viorica lu’
Pătru, care mi se părea „urâcios”, după modul în care se comporta cu mine,
când Mama mă trimitea acasă la nana Viorica, după un pic de poprică,
aluat (= drojdie) sau alte mărunţişuri.
Desigur că nu înţelegeam nimic din slujbă şi o întrebam mereu pe
Mama când spune popa „povestea”, pentru că ştiam că aceasta era pe la
sfârşitul Sfintei Liturghii, final pe care mi-l doream cât mai aproape, iar
când popa spunea „Cei chemaţi ieşiţi!”, ştiam că nu mai e mult pâna la
terminarea slujbei.
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Preotul Iacobescu îşi începea „povestea” cu formula „Iubiţii mei fii
sufleteşti”, pe care nu o înţelegeam şi mă întrebam cum poate avea popa atâţia
copii, atâţia fii, practic toţi oamenii din biserică! Iar când preotul spunea „Cu
plecăciune, drepţi, să ascultăm Sfânta Evanghelie!”, trebuia să ne punem în
genunchi. Cei mari îngenuncheau doar cu un picior, pe care şi-l puneau pe
batista din buzunar, întinsă pe duşumeaua bisericii, ca să nu îşi murdărească
pantalonii de praf, care erau mai importanţi decât igiena personală!
Ţin minte că mă uimea forma veche a perfectului compus a
verbului a se amărî, din Predica de Paşti a Sfântului Ioan Gură de Aur:
„Amărâtu-s-a, că s-a stricat. Amărâtu-s-a, că s-a batjocorit. Amărâtu-s-a,
că s-a omorât. Amărâtu-s-a, că s-a surpat. Amărâtu-s-a, că s-a legat”.
Aveam, pe vremea aceea, câteva expresii neînțelese, cea mai incitantă fiind
„cataeste”, așa cum îmi suna mie în urechi sintagma „că a Ta este”, din
rugăciunea Tatăl Nostru. (Aceeași enigmă a avut-o Doina, în copilărie!)
Dar mai mult decât forma inversă a verbului sau de celelalte
„mistere” lingvistice ale predicii, am fost şocat într-o duminică de altceva.
În timp ce popa trecea prin culoarul dintre femei şi bărbaţi, cu cădelniţa în
mână (multe femei, mai ales cele în vârstă, străduindu-se să îi atingă
odăjdiile), i-am văzut, de sub anteriu, pantofii! Dacă noi, copiii, eram meru
ameninţati că popa ne poate tăia limba pentru diverse greşeli făcute (mie,
de pildă, pentru că mai spuneam „ruşâni”), credeam că popa este o fiinţă
suprapământeană; or, iată că el avea pantofi, ca toţi oamenii!
Un fel de test pentru toţi, dar mai ales pentru femei, era drumul de
la icoana din faţa altarului, pe care o sărutam la intrarea în biserică, până
la locul nostru din sală. Femeile mai ales erau atente la îmbrăcămintea
fiecăruia, la ţinută, la gestică, încât nu cred că mai ascultau în acele
momente ce zice popa. Eu eram prelucrat de Mama, încă de acasă, să nu
mă duc cu capul plecat, ci să merg mai „cătăneţ”, lucru greu de respectat,
mai ales la Paşti, când pantofii noi mă strângeau, iar hainele, dacă erau şi
ele noi, nu se pliau încă pe trupul meu.
Am uitat să spun că preotul Iacobescu venea la Nandra, de Paşti,
după ce termina slujba de înviere la Aţintiş, adică în jurul orei 6 dimineaţa.
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Mulţi ani, până am venit la Cluj şi am mai asistat la câte-o slujbă de Paşti,
mi-am dat seama că slujba de Înviere are loc la miezul-nopţii. Şi mai mare
nedumerire mi-o provoca noua formulă de salut dintre oameni: „Hristos
a-nviat!” şi „Adevărat a-nviat!”, pe care nu o învăţaserăm la şcoala din
regimul comunist.
(Dar apropo de această formulă sacră, am descoperit, cercetând
istoria presei, o poezie publicată în revista Flacăra (an II, nr. 17 (68), 30
aprilie 1949, p. 5), intitulată 1 Mai şi avându-l ca autor pe poetul Vornic
Basarabeanu. Citite de jos în sus, iniţialele unui grupaj de versuri reproduc
formula pascală Hristos a înviat! (în 1949, sărbătoarea de Paşti a coincis cu
ziua de 1 Mai muncitoresc!).
E adevărat că în Flacăra poemul publicat este mult mai lung,
versurile în cauză fiind din prima parte a poemului (care mai are şi o
abatere de la regula acrostihului, două măsuri de precauţie, luate de autor
pentru a se apăra de o eventuală delaţiune). După afirmaţia lui Marian
Popa, poetul Vornic Basarabeanu „divulgă acrostihul lui Dan Deşliu,
simplu delator sau doar comunist intransigent”, autorul versurilor
ajungând asfel la închisoare 230.
Ce veau să spun, în concluzie, este că, în plin regim comunist,
biserica şi-a urmat rânduielile ei şi nimeni nu a avut de suferit din cauza
aceasta, cel puţin dintre cei din satul meu natal. Deşi regimul comunist se
proclama ateist, el nu a distrus Biserica, așa cum s-a întâmplat în ţara din
care a fost importat, URSS, unde s-au dărâmat efectiv biserici şi mănăstiri
sau au fost batjocorite altele, prin transformarea lor în grajduri. Explicaţia
poate fi dată de faptul că liderii comunişti din România au înţeles ce
influenţă uriaşă are Biserica în societate şi au preferat să facă din instituţia
acesteia un aliat (care propovăduia, dincolo de dogma religioasă,
supunerea faţă de autorităţi, respectarea legilor etc.), nu un adversar.

Marian Popa, Istoria literaturii române de azi pe mâine. Vol. I. 23 august 1944 – 22
decembrie 1989. Versiune revizuită şi augmentată, Editura Semne, Bucureşti, 2009, p.
133.
230
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Amintiri din „frageda-mi pruncie”
Amintiri din „fragedă pruncie”? Astea sunt, practic, primele
noastre amintiri! Cele dintâi amintiri se leagă de Bunica Maria, din partea
Mamei, care locuia cu noi. Aceste amintiri sunt primele reţinute, pentru că
atunci trăiam mai mult în compania Bunicii, decât a părinţilor, care plecau
la hotar dimineaţa şi se întorceau seara. Probabil că eram un copil mai
neastâmpărat, care spunea frecvent „ruşâni” faţă de cei care treceau pe
drum (nu-mi dau seama de unde învăţasem asemenea cuvinte ruşinoase,
pentru că, locuind la marginea dinspre hotar a satului, trăiam destul de
izolat faţă de alţi copii, cu excepţia duminicilor, când mergeam obligatoriu
„în sat”. Probabil că acolo voi fi aflat cuvintele care exprimau „ruşâni”.
După mulți ani, Olimpia mi-a dat un detaliu interesant: Emil a lu’
Şmecheru, care era adolescent şi, de câte ori trecea pe la poarta noastră, iar
eu eram în drum, zicea: „Zâ, mă, p... ulă, p... ulă, p... ulă!”. Fără să ştiu ce
înseamnă aceste cuvinte, le transmiteam la rândul meu celor care treceau
pe drum, le repetam așadar de multe ori, în pofida ameninţării Bunicii, că
„popa taie limba la copiii care spun ruşâni”). În orice caz, ştiu că Bunica,
oarecum disperată, spunea mereu: „Doamne, ori dă-i minte, ori ie-l!”,
lucru care, repetat, a ajuns să îl enerveze pe Tata, care i-a atras atenţia
Bunicii, prin intermediul Mamei, „să nu-i mai blastăme copilul”.
A doua amintire este legată de moartea Bunicii, eveniment petrecut
când eu aveam patru ani. Culmea este că nu-mi amintesc nimic din
momentul morţii şi al ritualului de înmormântare, deşi locuiam cu Bunica
în aceeaşi cameră. Îmi aduc aminte doar de momentului în care Partenuca,
o rudă de-a noastră, a pus capacul sicriului (făcut probabil tot de el, fiindcă
era şi meşter tâmplar) şi l-a prins în cuie, iar eu nu înţelegeam de ce unchiu’
Partenuca „bate cuie în burta bunicii”.
Mai reţin că îmi plăceau foarte mult prunele (toată viaţa am fost
mare amator de fructe), iar Mama îmi interzicea să le mănânc în exces, „ca
să nu mă doară foalele”. Mai mult, nu aveam voie să le consum „pe inima
goală” (inimă având aici sensul de stomac, cum scrie şi Iorgu Iordan în
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Memoriile sale). Evident că nu ţineam cont de acest pericol, încât seara,
când Tata se întorcea de la lucru, iar eu eram reclamat că iarăşi am mâncat
multe prune, îl făceam pe Tata, din judecător, avocat: „No (s)puuune,
Ticule, am mâncaaat?” Iar drept răspuns, Tata mă lua în braţe, ceea ce
însemna solidarizarea lui cu mine.
În fine, cred că tot din „fragedă pruncie” datează şi pasiunea mea
pentru colecţionarea ouălor de păsări. Dacă în cazul ţărcilor această
pasiune era oarecum justificată, Tata însuşi stricând cuiburile
prădătoarelor, care furau ouăle din cuibare sau chiar puişorii de găină (ele
aveau, conform tradiției, şi un rol pozitiv, ca să spun aşa: în cazul în care
cârâiau în faţa casei, era un semn că vom avea musafiri!). Stricând cuiburile
făcute în prunii sau nucii din grădină sau adunând ouăle nevinovatelor
vrăbii, care îşi făceau cuib la streaşina casei, ale porumbeilor, dar mai ales
ale bietelor ciocârlii, potârnichi şi alte păsări de câmp, ale căror ouă Mama
mi le aducea primăvara, când mergea la plivitul grâului (operaţiune de
stârpire a „polonyidei” = polomidei, cu ajutorul unui băţ în care era înfiptă
o bucată de tablă, din care se decupa litera V, pentru a uşura tăierea
buruienii din rădăcină) mi se pare acum că dovedeam o oarecare cruzime.
Repet, nu-mi înţeleg acum această pornire nemiloasă faţă de nevinovatele
păsări. Citind, mult mai târziu, romanul Luntrea lui Caron, am văzut că şi
copilul Lucian Blaga avea pasiunea colecţionării ouălor de păsări, fapt care
m-a consolat puţin!
Viaţa la ţară
Spre deosebire de Siliştea-Gumeşti, satul lui Marin Preda, unde
timpul „nu mai avea răbdare cu oamenii”, în Nandra viaţa şi-a urmat
cursul normal. Într-o perioadă în care România era bântuită de mari
probleme economice, politice şi sociale (prezenţa Armatei Roşii, datoriile
de război, cotele obligatorii, naţionalizarea mijloacelor de producţie,
cooperativizarea agriculturii, cu dramele ei, existenţa închisorilor politice
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şi a lagărelor de exterminare, abuzurile Securităţii etc.), satul Nandra părea
în afara istoriei, retras şi izolat.
Îmi amintesc foarte vag discuţiile dintre Mama şi Tata pe tema
intrării în GAC (Gospodăria Agricolă Colectivă), respectiv a refuzului
unui singur năndrean – Filonu lu’ Boldea – de a intra în GAC. Nu ştiu să
fi fost ameninţat sau torturat, în ciuda faptului că de comună răspundea
un cunoscut activist de partid, Farkas, atâta doar că i-au schimbat terenul
avut, i l-au comasat, poate i-au dat un teren de calitate inferioară, dar
altceva nu a păţit.
În 1962, când s-a încheiat cooperativizarea, eu aveam 7 ani şi îmi
amintesc cum treceau oamenii spre hotar, dimineaţa, femei şi bărbaţi
deopotrivă. Se formaseră două echipe, două brigăzi, una condusă de Aurel
Brudan, alta de Mircea Brudan, ţărani mai tineri şi mai răsăriţi. Lucrul în
comun nu a durat foarte mult, probabil că nu a fost eficient, astfel că, în
scurt timp, totul s-a împăţit pe braţe de muncă: prăşitul, recoltatul, cositul
etc. O mare parcelă de porumb, de pildă, care trebuia săpată, era împărţită
pe familii, la început în ordinea de pe uliţă, ceea ce a creat unele
nemulţumiri (noi, de pildă, locuind la marginea satului, primeam mereu
prima parcelă, cu inconvenientele de rigoare, astfel că ulterior s-a optat
pentru tragerea la sorţi). Parcelele erau marcate cu ţăruşi, ciopliţi la capăt,
pe care se scria, cu creion chimic, numele posesorului. La fel s-a întâmplat
cu suprafeţele cultivate cu sfeclă de zahăr, cartofi, tutun etc.
Pentru biata Mamă, parcelarea terenurilor cultivate a fost o povară,
pentru că în anii aceia Tata şi-a căutat de lucru în altă parte, iar la un
moment dat s-a dus la o şcoală CFR, partea lui urmând să o lucreze tot
Mama. Eu eram deja elev de liceu, puteam fi folosit la muncile câmpului,
dar numai când nu eram la şcoală. Iar munca la câmp mă plictisea de
moarte. Mama săpa, de pildă, două rânduri, iar eu unul, fiind mereu în
urma ei, pretextând că eu fac muncă de calitate. Mama mă sfătuia să mai
acopăr buruiana de la rădăcina plantelor cu pământ, ca să aibă
„reveneală” 231, dar sfatul era inutil, eu nu ieşeam din ritmul meu.
231
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La cosit. Nici strânsul fânului nu mă prea încânta, mai ales dacă se
întâmpla să fie zi de duminică. Brazdele rezultând din cosit trebuiau
întoarse înainte, pentru o uscare uniformă (dacă ploua peste brazdele deja
uscate, acestea trebuiau iarăşi întoarse). După ce strângeam brazdele sub
formă de coarde (ocazie pentru o uscare suplimentară), treceam la
operaţiunea următoare, boghitul acestora, în boghiuri 232.
Fiecare ţăran cooperator trebuia să facă trei boghiuri, două pentru
CAP şi unul pentru el însuşi. Cele trei boghiuri nu se făceau, evident, egale,
în cel ales pentru sine se punea fânul cel mai bun, de multe ori oamenii
urcându-se pe el şi călcându-l, pentru a intra cât mai mult fân în acelaşi
volum. Îţi trebuia o anumită îndemânare ca să faci o căpiţă ca lumea, să nu
se răstoarne la cea mai mica adiere de vânt, iar căpiţele trebuiau apoi bătute
cu furca la bază, ca să nu rămână fân în afara circumferinţei acestora, care
s-ar fi deteriorat în urma ploilor.
La sfârşitul boghitului, terenul trebuia şi greblat, pentru că altfel „e
lucru ţigănesc”, zicea Tata, iar nutreţul rezultat prin greblare era pus pe
vârful căpiţelor.
La un moment dat, a venit în comună un nou inginer agricol, Pantea
îl chema, care, dându-şi seama că ţăranii fac mişmaşuri cu boghiurile, a
recurs la o soluţie inedită, care l-a făcut celebru în sat: din cele trei căpiţe,
care trebuiau duse la CAP, două erau însemnate cu var, astfel că omul nu
mai putea alege căpiţa după bunul său plac, fiind obligaţi să facă trei căpiţe
egale, pentru că nu se ştia care va reveni omului. Toamna, la strânsul otăvii,
ţăranii mai puneau în căpiţe şi buruieni, ca să crească volumul căpiţei,
spunând celor care îi vedeau „Las’, că la Pantea mere şi aşa!”
Dacă aş fi fost romancier, l-aş fi făcut pe Pantea personaj de roman.
Oricum, a devenit „nemuritor” pentru mine, fiindcă îl pomeneam destul de
des și la Cluj. (De câţiva ani ne-am făcut o casă lângă Cluj, unde avem o
grădină destul de mare, care trebuie permanent îngrijită şi întreţinută. Deşi
am convenit cu Doina să nu devenim „robii grădinii”, ci să facem strictul
232
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necesar sau să plătim pe cineva să ne ajute, Doina nu prea este de acord, pe
motivul că „nimeni nu-ţi face o treabă aşa de bine, cum o faci tu, pentru
tine”. Eu îi dau replica din copilărie: „Lasă, dragă, că merge şi ca la Pantea!”)
Secerişul. Un eveniment important din viaţa satului era secerişul.
Am prins puţini ani de seceriş clasic, pentru că au apărut destul de repede
„combainele”. Tata îşi punea coardă la coasă, iar brazda de spice se cosea
invers decât la iarbă, pentru ca spicele tăiate să se sprijine pe cele rămase în
picioare, care erau adunate de Mama sau, mă rog, de altcineva. Un braţ de
spice forma un snop, care se lega fie cu spice smulse, bătute de pământ, să
nu rămână pământ pe rădăcini, fie cu tulpini de cicoare, care creştea din
abundenţă pe marginea drumului. Eu cam asta făceam, dacă se nimerea să
particip la seceriş. Apoi snopii erau clădiţi în jumătăţi, sub formă de cruce,
cu spicele înăuntru, pentru a fi ferite de ploaie. Ei nu se duceau la arie în
aceeași zi, se lăsau câteva zile pe câmp, pentru a se usca buruienile rămase
în ei, care ar fi împiedicat îmblătitul de calitate.
Problema se complica puţin în cazul în care veneau ploile verii.
Snopii trebuiau luaţi din jumătăţi şi lăsați la soare, apoi acestea se reclădeau
şi numai după aceea erau încărcaţi în care şi duşi la arie. Ne putem imagina
cât grâu se pierdea cu aceste operaţiuni.
La încheierea secerişului, când oamenii se întorceau din hotar, se
venea cu o cunună de spice, dar nu deţin multe detalii aici.
Snopii erau aduşi cu carele la arie. Aria a fost la un moment dat în
continit, lângă noi, dincolo de Podu’ lu’ Loţi, iar în ultimii ani s-a stabilit
în curtea CAP-ului. Îmblătitul se făcea cu o batoză şi cu un tractor care
aparţinuseră familiei Trif Șofron. Mecanicul acestora era Şofron, ironizat
de năndreni, pentru că la fiecare eveniment povestit, preciza anul. Ce păcat
că n-am ştiut profita de existenţa acestui om, care ştia o mulţime de lucruri
din istoria satului meu!
Deasupra batozei era un „băgător”, care slobozea snopii în gura
batozei, snopi ale căror legături erau tăiate, cu secera, de către o femeie din
sat. Paiele care rezultau din batoză erau duse cu ajutorul unui elevator la o
claie de paie din apropiere, dar pleava care se separa de paie era greblată de
o altă femeie şi depozitată în alt loc, ea folosindu-se ca aşternut la animale.
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Femeia care trăgea pleava din spatele batozei era ca un morar plin de făină,
din cauza prafului. Nu ştiu să fi fost îmbolnăviri din această cauză şi nici
accidente de batoză. În faţă, unul sau doi bărbaţi umpleau sacii cu boabele
de grâu, care urmau să fie treierate şi vânturate, înainte de a se duce la moară.
Nu ştiu cât grâu primeau ţăranii cooperatori. La mascarada de proces care i
s-a intentat, Ceauşescu a spus că, în ultima vreme, „pentru prima dată
cooperatorii au primit câte 200 de kg de grâu pe persoană – nu pe familie! –
şi mai aveau dreptul încă să mai primească”. Cred că o fi primit şi mai
înainte, dar ce primeau nu era suficient. Odată, Tata m-a rugat să mă duc cu
maşina la târg, să cumpărăm un sac sau doi de grâu. Ne-am dus în târg, dar
nimeni nu avea acolo grâu de vândut, pentru că nu era voie așa ceva. Ne-am
dus acasă la o femeie şi aşa am putut să cumpărăm câteva feldere de grâu.

Covată (vas de lemn, făcut din trunchiul unui copac), în care se frământa pâinea.

Cu porumbul era mai simplu, pentru că aveam cultivat şi în
grădină, ne mai luam de la CAP câte o dâgmaie 233 sau două, de câte ori
mergeam la cules.
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dâgmaie, s.f. – (în Transilvania) săculeţ de 2-3 kg, în special pentru cereale.
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Apropo de luatul din averea CAP-ului. Practic omul „fura” din
propria sa trudă şi cred că asta s-a întâmplat peste tot în România, poate
chiar cu voie de la stăpânire. Îmi plăcea să le povestesc studenţilor un caz
real. Un ţăran este trimis în judecată, fiindcă a fost prins furând un sac de
porumb. Omul şi-a angajat un avocat, care l-a ajutat să câştige procesul şi
să fie declarat nevinovat. În ziarul din judeţul respectiv, apăruse o ştire că
în satul sau comuna cutare se terminase recoltatul porumbului la o
anumită dată, iar ţăranul a fost prins furând după această dată menţionată
în articol, lucru imposibil și ilogic. Cum presa controlată de partid nu
putea fi acuzată de minciună şi manipulare, ţăranul a scăpat nevinovat.
În perioada de care îmi amintesc, statul obliga fiecare familie de
ţărani să contracteze un porc, care trebuia să aibă minimum 100 de kg. În
contul acestei obligaţii, CAP-ul oferea un lot de pământ, cultivat cu
porumb. În anii ’80, odată cu ambiția lui Ceauşescu de a se plăti toate
datoriile externele ale României, când criza alimentară s-a agravat, mulţi
cetăţeni din orăşelele mai mici îşi improvizaseră mici cotețe pe la marginea
cartierului, unde ţineau câte un porc. Mulţi hrăneau aceşti porci şi cu
pâine, iar când pâinea s-a raţionalizat, ca să nu moară porcii de foame, au
folosit biscuiţi! La ţară, porcul era mai uşor de crescut, pentru că se puteau
hrăni şi cu urzici, trifoi, ştir, lobode, bostani, în combinaţie cu făină sau
tărâţe. Se zicea că cel mai bine se îngraşă porcul cu porumb boabe.
În orice caz, de când mă ştiu, noi am tăiat porc în fiecare an, după
Revoluţie părinţii mei crescând anual câte doi porci (unul pentru noi, altul
pentru ei şi Nicuşor). Purceii erau procuraţi din târgul de la Luduş, de la
cineva din sat sau erau păstraţi de la vreo scroafă pe care o aveam, ai cărei
purcei îi vindeam la Ocne (Ocna Mureş). Dacă trecea iarna fără să fi avut
purcei, Tata cumpăra primăvara purcei mai mari, şoldani, care depăşeau
suta de kg până la Crăciun. Cu cât slănina porcului era mai groasă, cu atât
situaţia familiei respective era mai bună, iar lăţimea slăninii se evalua
primăvara şi vara, la câmp, când aceasta era un aliment de bază.
Tăiatul porcului era un eveniment important în familie. De regulă,
în ziua aceea nu mă duceam la şcoală, mai ales că aveam o treabă
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„antamată” an de an: să îi torn apă mătuşii Anicuţa, care spăla intestinele
pentru cârnaţ şi cârtaboş, ca şi vezica, pe care eu o umflam cu o trestie (sau
cu o ţeavă de la războiul de ţesut), pentru chişcă 234. Chişca o mânca doar
Tata. Aveam să aflu că la oraș se făcea și „sângerete”!
Junghiatul porcului era un moment greu pentru mine. Operaţiunea
debuta cu venirea unui vecin, care să ne ajute să ţinem porcul. Sticla de
ţuică era obligatoriu să existe, mai ales dacă afară era frig. Apoi Tata intra
în coteţ cu două sfori, pe care le lega de piciorul drept din faţă şi de cel
stâng din spate, fiind astfel scos din coteţ şi adus până la locul de tăiere, în
faţa casei sau chiar în drum. Dacă spuneam că îmi este milă (şi îmi era milă
de bietul porc!), eram îndemnat de măcelar (rol asumat de obicei de tetea
Tavi, apoi de altcineva din sat) să plec de acolo, pentru că porcul nu poate
muri, ceea ce şi făceam.
În Viaţa ca o pradă, Marin Preda spune că şi după ce şi-a părăsit
satul natal, a continuat să taie porc de Crăciun şi avea totdeauna pretenţia
ca, înainte de înjunghiere, porcul să guiţe puternic, pentru a afla toţi vecinii
că el taie porcul şi pentru a-i invita astfel la pomana porcului.
Pentru mine spectaculoasă era bobotaia, porcul pârlindu-se cu
paie, abia mai târziu inventându-se pârlitoarea cu lemne şi curent electric.
Imediat ce porcul era pârlit, puteam să cer o bucată de ureche sau chiar de
codiţă, marile delicatese ale porcului.
Masa de prânz („pomana porcului”) era obligatorie, cu mămăligă
şi murături tocmai atunci scoase din borcanul pus în toamnă, respectiv cu
o cantă de vin, adus din pivniţă. Uneori urma şi cina porcului, la care se
chema o familie înrudită sau prieteni apropiaţi. Nu ştiam atunci de analiza
cărnii la un laborator, pesta porcină încă nu apăruse sau nu ştiam noi că
există aşa ceva.
Pomana porcului şi cina erau precedate de rugăciunea Tatăl
Nostru, spusă cu voce tare de Tata, după care urma urarea: „Să-l mâncaţi
sănătoşi!” Deşi ar fi trebuit să spunem rugăciunea după Tata, eu o spuneam
chişcă, s. f. – (reg.) caltabos făcut din stomacul sau din intestinele porcului, umplute cu
carne tocatǎ sau păsat.
234
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în gând, mai repede, îmi făceam semnul crucii automat, cu gândul la
bunătățile din laboşul de pe cuptor.
Carnea rezultată din porc era ţinută o perioadă în saramură, apoi
era urcată pentru afumat în podul casei, operaţiune care mi s-a părut
totdeauna riscantă, pentru că pe horn mai apăreau şi scântei, care puteau
aprinde casa. Oare când casele erau acoperite cu paie, tot aşa se proceda?
Târziu de tot, Tata a construit o afumătoare din cărămidă, unde carnea se
putea manipula uşor şi se putea păstra până primăvara târziu.
Cum de nu i-a venit ţăranului mai devreme această idee –
construirea unei afumători în curtea casei? Văd că şi în Moldova era la fel,
căci Creangă spune în Amintirile sale: „Lemne la trunchi sunt; slănină şi
făină în pod este de-avalma.” Nu l-am întrebat pe Tata de ce nu a făcut mai
repede această afumătoare, care nu preusupunea cine ştie ce costuri, dar
ştiu răspunsul: „Mă copile, aşa era atunci!” Un răspuns standard, pe care
mi-l dădea la orice nedumerire de-a mea, privind lipsa de logică a unor
lucruri, inclusiv la mirarea mea că tinerii familiei dormeau în poiată,
înghesuiți, în acele mirosuri, care greu ieșeau apoi din piele și haine.
Alături de săpatul cucuruzului, culesul acestuia şi tăiatul tuleilor şi
legarea acestora în jupi, ai mei mai aveau parcele semănate cu sfeclă de
zahăr („nachi”), cartofi, tăbac şi cânepă.
Sfecla de zahăr trebuia mai întâi rărită, apoi săpată de două ori, iar
în final scoasă. Scosul era o operaţiune grea, pentru că trebuia scoasă
fiecare bucată cu o furcă specială, tăiate frunzele cu secerea, făcute grămezi
şi acoperite cu frunze, apoi încărcată în camioanele armatei şi dusă la
Luduş, unde era o fabrică de zahăr, construită de francezi, care mai
funcţionează şi astăzi. Uneori ne apuca zăpada cu sfecla nescoasă, ceea ce
îngreuna munca, pentru că trebuia să ţii într-o mână sfecla plină de zăpadă
îngheţată, iar cu alta să îi tai frunzele. De regulă, plata pentru aceste
operaţiuni se făcea în natură, iar uneori o familie putea primi chiar şi un
sac de zahăr, care ne ajungea pe un an întreg sau chiar mai mult. De multe
ori, probabil când recolta era bună şi sfecla nu mai încăpea în curtea
fabricii de zahăr, ea se depozita în grămezi lungi, la Podul Cecălăcii.
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Femei pregătind răsadurile de tutun. Se recunosc: Milia lu’ Liuşu şi Viorica lu’ Mircea.
(Colecţia Angela Gherman)

Tăbacul se cultiva uneori obligatoriu, în sesul că fiecare familie
trebuia să planteze o anumită suprafaţă cu tutun. Uneori ai mei îl puneau
în grădina noastră, pentru a fi mai uşor la prelucrat. De câteva ori pe an, se
rupeau frunzele imense, care trebuiau apoi înşirate pe sârmă, pe care o
primeam de la CAP. Înşiratul nu se făcea oricum, ci faţă cu faţă şi dos cu
dos. După o zi-două, în care sforile stăteau atârnate de ceva, pălant sau sub
streșina coșerului, agățate de un cui, acestea trebuiau întinse, pentru a se
usca, iar tăbacul uniformizat pe sârmă. Noi întindeam sforile pe unde
puteam, prin poduri cel mai adesea. Cum casa noastră nouă nu avea podul
podit cu scândură (ori că nu se găsea scândură de vânzare, ori că era foarte
scumpă), făceam adevărate exerciţii de acrobaţie, ca să legăm sforile de
căpriori. În timpul iernii, când se terminau lucrările pe câmp, începea
„păpuşatul” tăbacului. Tăbacul era scos de pe sârmă, sortat după culoare şi
mărime, şi întinsă pe masă fiecare frunză. 10-15 frunze formau o „păpuşă”.
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Se confecţionau apoi, din lemn de alun, un fel de cadre dreptunghiulare,
între care se aşezau păpuşile între două cadre, formându-se astfel baloţi,
care erau duşi la Luduş. Plata se făcea în funcţie de cantitatea şi calitatea
materialului. Nu ştiu de ce, în timpul păpuşatului, Tata fredona melodia
„De la Bucureşti la vale/ Toţi ţiganii-au difuzoare/ Difuzoru-i pe perete/ Şi
ţiganii mor de sete!” Poate era un cântec de propagandă, nu ştiu, la noi în
sat nu au existat difuzoare, abia la internatul din Luduş am văzut aşa ceva.
Prelucrarea cânepii. Mă consider un om norocos, şi pentru faptul
că fac parte din ultima generaţie din România, care a mai prins cultivarea
şi prelucrarea cânepii, pentru a face pânza necesară nevoilor familiei. Poate
războaie de ţesut să mai existe prin zonele tradiţionale, dar cânepă nu cred
că se mai cultivă pe undeva în scopul de odinioară. La Luduş, lângă fabrica
de zahăr, era o mare topitorie de cânepă, care producea un miros înţepător,
pe care îl simţeam ori de câte ori luam de la autogară autobusul, pentru a
merge la Nandra. Se subînţelege că acolo nu mai este acum nimic din
topitoria de odinioară, cu stoguri uriaşe, cum nu văzusem nici la Nandra,
formate din mănuşile de cânepă, care urma să fie prelucrată.
N-am lucrat efectiv la cânepă, eram prea mic, dar îmi amintesc că
mi-am însoţit părinţii la terenul unde aveam locul de cânepă (numit
„cânepişte”). Ajunsă la maturitate, cânepa era smulsă sau tăiată şi legată
mănuşi (mănunchiuri), apoi lăsată câteva zile, sub formă de capre
(mănunchiurile sprijinite unele de altele, asemeni unui acoperiș), să se usuce.
După aceea, cânepa se ducea la „topit”. Uneori, Tata făcea un tău
în vale, iar când apa avea un anumit nivel, fixa cânepa în apă, cu ajutorul
unor pociumbi înfipţi în malul lacului format ad-hoc. Cei care aveau
posibilitatea, o duceau la Luduş, la Mureş. Părinţii nu m-au dus niciodată
acolo, probabil de teamă să nu mă înec. Mureşul prezenta avantajul că era
o apă curgătoare, mare, unde cânepa se putea topi în voie, apoi se spăla în
apa curată a râului. După o anumită perioadă (10-15 zile, în funcţie de
temperatura apei), cânepa era considerată topită, ceea ce însemna
desprinderea fibrei de pe partea lemnoasă a tulpinii. Cânepa (care avea deja
culoarea albă) se usca obligatoriu la soare (mama o rezema, în drum, să
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aibă permanent soare, de pălantul curţii), după care aceasta se meliţa, cu
ajutorul meliţei (adică se zdrobea şi curăţa fibra de partea lemnoasă). Să nu
uit să spun că Mihai Beniuc are o poezie faimoasă, Meliţa, o metaforă a
războiului, în cazul poeziei, inspirată, iată, de acel obiect.
După operaţia de
meliţare, se folosea un
pieptene special, obţinându-se astfel fuiorul şi câlţii
(care se mai folosesc şi azi
la înfiletările folosite în
instalaţiile de apă, câlţii
având avantajul că ermetizează filetul tuburilor prin
care circulă apa, având
Meliţa cu care erau zdrobite tulpinile de cânepă,
proprietatea de a se umfla).
după ce aceasta fusese „topită”. Sursa: Internet
Fuiorul putea ajunge şi la
1-1,5 metri lungime. Acesta se peria din nou şi se făcea caier, din care
femeile torceau şi obţineau firul dorit, mai subţire sau mai gros, în funcţie
de scop. După tors, firele de fuior erau transformate în jureghe
(mănunchiuri de fire), cu ajutorul unui răşchitor (unealtă pe care se
deapănă firele de pe fus sau ghem). Jureghile astfel obţinute se înălbeau în
apă şi leşie, se băteau cu maiul şi se puneau apoi pe vârtelniţe, pentu a se
face din nou gheme, care se foloseau la războiul de țesut. Am prins în casă
războiul de ţesut, iarna, evident, când nu existau lucări agricole pe câmp.
Mama ţesea acum doar chindeie, feţe de masă, merindări, dar mai ales
preşuri, făcute din hainele rupte şi uzate. Mai avem în casă un prosop ţesut
de Mama, dar şi mai multe preşuri, puse în cabana de la Cluj, cu clasica
ţesătură în brăduleţ. Eu o ajutam pe Mama la ţesut, încărcându-i, la sucală,
ţevile pe care le punea în suveica războiului. Doamne, ce lung era drumul
de la firul de cânepă la produsul finit! Iar operaţiunea aceasta s-a făcut mii
de ani, până au apărut războaiele moderne de ţesut, care au scos din uz
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meşteşugul amintit. Tânăra generaţie mai poate vedea doar pe la muzeele
etnografice un război de ţesut manual.
Creşterea oilor. Cred că fiecare om din Nandra avea cel puţin zece
oi. Nu ştiu dacă, la cooperativizare, au trebuit predate şi oile sau doar
vacile, caii şi atelajele. Cert este că, de când mă ştiu, oile făceau parte din
viaţa noastră. Numărul lor creştea an de an, astfel încât la un moment dat
am ajuns la numărul de 40 de oi, cel mai mare număr din sat. Câștigurile
după oi erau multiple, deşi se obţineau cu mari eforturi. În primul rând,
era laptele transformat în caş, apoi lâna şi pieile (care aveau cândva mare
căutare; acum şi lâna, şi pielile se aruncă, pentru că nu le mai vrea nimeni),
ca să nu mai vorbesc de mieii care se vindeau la preţuri bune.
Pentru mine, bucuria cea mai mare o constituiau mieii. Când se
năştea primul miel, era un adevărat eveniment. Îl aduceam în casă şi mă
jucam cu el. Îi făceam imediat un cănac din lână toarsă, colorată, după care
îl duceam la mămica lui, amândoi bucurându-se de reîntâlnire. Când mieii
erau mai mulţi, ieşeau din strungă şi se jucau ca nişte copii nevinovaţi și
năzdrăvani. Nu ştiu cum s-a întâmplat, că în familie nu se consuma carnea
de miel, ceea ce ne scutea de momentul sacrificării bietului animal. Abia
mai târziu, după ce m-am mutat la Cluj, am înțels că pe masa de Paşti
musai să fie şi friptură de miel.
Când eram la Cluj,
Mama ne dădea telefon şi
ne spunea câţi miei avem,
pentru că naşterea unui
miel sau viţel constituia
într-adevăr un eveniment
pentru familie. Îmi amintesc că un memorialist al
Primului Război Mondial
spune cum a întrebat pe un
Desagi făcuţi din pânză ţesută, în care oamenii
ţăran ce semnificaţie are
îşi puneau produsele, pe care le vindeau la târg.
pentru el ziua de 15 august
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1916, când România a intrat în război. După o clipă de gândire, a cerut voie
să vadă ce îşi notase pe răbojul casei, în ziua respectivă. A revenit şi a
răspuns stupefiant: „Ziua de 15 august are pentru mine o mare
semnificaţie, pentru că atunci mi-a fătat vaca!”
Oile se dădeau în turmă în funcţie de data stabilită în „contractul” cu
ciobanul. Putea fi de Paşti sau mai devreme. De când mă ştiu, cioban pe uliţa
noastră era Iancsi-bacsi, un ungur din Bichiş. Poate într-un an sau doi să fi
fost şi baciul Matei din Gâmbuţ, dar Iancsi-bacsi era ciobanul nostru
tradiţional. La început, cam timp de o săptămână, seara, la revenirea turmei
în sat, alegerea oilor era o problemă, până ce acestea se obişnuiau cu locul
lor de înnoptat şi se alegeau singure. Era totdeauna nevoie de două persoane
pentru această operaţiune: cineva să stea în faţa turmei, iar altcineva să
aleagă oile. De fiecare dată eram uluit cum poate reţine un cioban figura
tuturor oilor din turma sa, fiindcă pentru mine toate erau la fel (tot aşa se
întâmplă cu europenii, care nu pot individualiza, de pildă, figurile asiatice.
Poate şi reciproca este valabilă. Când am fost în China, mulţi chinezi voiau
să se fotografieze cu grupul nostru, de parcă eram nişte extratereştri!).
Înainte de data stablită pentru „a se băga oile în măsură”
(împreunarea oilor), avea loc suvrintatul oilor cu lapte (ciobanul trecea pe
la fiecare gospodar şi tundea lâna oilor din spate, pentru a fi mai uşor
mulse). Deşi suvrintăturile rezultate erau formate din lână amestecată cu
noroi, acestea nu erau aruncate, ci puse la muiat şi spălate, apoi folosite în
gospodărie, împreună cu lâna de la tunsul oilor, care avea loc vara. E încă
o dovadă că ţăranul nu arunca nimic din ceea ce putea fi utilizat.
Înainte de măsura oilor, cineva cu o căruţă din sat, trecea pe la fiecare
gospodar şi lua câte o poartă de la ocol, pentru a-şi face strunga pe câmp.
Locul pentru strungă era După Deal, la o distanţă destul de mare de sat, de
câţiva km. Era aşezată acolo pentru ca oile să nu pască păşunea rezervată
vitelor, dar pentru cei mai mulţi dintre săteni, care nu aveau cai şi căruţă,
poziţia aceasta reprezenta un mare dezavantaj, pentru că trebuiau să aducă
laptele cu ciubărul, pe jos, ceea ce reprezenta un efort imens. Mă nimeream
de multe ori acasă, când „ne erau oile”, aşa că mă duceam cu Tata după lapte,
ducând înainte mâncarea ciobanului, cheagul pe care trebuie să îl punem în
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lapte şi mâncarea pentru câini (un pumn de făină, de fapt). Mai la început,
fiecare cioban avea o slugă, care dădea în strungă, mergea cu oile şi făcea alte
lucruri necesare la stână. În ultimii ani, fie pentru că slugile erau prea
scumpe, fie pentru că nu erau de găsit, ciobanul se tomnea singur la oi, așa
că cel care trebuia să meargă după lapte avea şi obligaţia de a da în strungă,
adică de a le obliga să treacă prin uşița în spatele căreia se aflau cei doi
mulgători (ciobanul şi încă o persoană din sat, care se angaja mulgător). Şi
Tata a fost mulgător de câteva ori şi ştiu că de la o anumită femeie din sat nu
mânca (gospodarii trebuiau să aducă mâncare pentru două persoane), sub
pretextul că nu era suficient de curată.

Daniel Brudan, nepotul lui Brudan Aurel Neica, dă oile la muls.

(Din volumul memorialistic, în pregătire, Viaţa ca un dar)
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VII. „De neamul Poruţeştilor” din Nandra
Destinul unei familii
Parafrazăm prin acest titlu cunoscuta lucrare a cronicarului Miron
Costin, De neamul moldovenilor, din ce ţară au ieşit strămoşii lor.
Una dintre cele mai vestite familii din Nandra (cu răspândire în
toată Transilvania) a fost aceea a Poruţeştilor. După Primul Război
Mondial, câţiva membri ai acestei familii au plecat în America, în valul de
emigranţi ardeleni, dar nu toţi au rămas în Lumea Nouă, unii întorcându-se
de acolo cu bani mulţi, pe care i-au investit în maşini şi unelte agricole
(batoze, tractoare, semănători etc.). Nu s-au bucurat mult de ele, doar
câteva decenii, fiindcă a venit tăvălugul regimului comunist, cu
naţionalizarea şi cooperativizarea agriculturii, iar maşinile agricole le-au
fost confiscate, proprietarii fiind trecuţi la „chiaburi”. Copil fiind, am prins
batoza şi tractorul care o punea în funcţiune (cu o lungă curea de
transmisie), care fuseseră ale lui Trif Şofron. După apariţia combinelor
(„Gloria”), batoza a fost dezafectată, fără să ştiu ce s-a întâmplat cu ea şi cu
tractorul aferent, ambele mânuite cu dexteritate de unchiul Şofron Trif,
rudă prin alianţă cu Mama.
Informaţii interesante despre familia Poruţeştilor se găsesc într-o
excelentă lucrare: Varga Attila, Amalia Bianca Poruţiu, Oameni şi locuri în
inimă. Monografia Familiei Poruţiu (1640-2013). Elite, călători şi frumuseţi de
altădată. [Prefaţă de Prof. univ. dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al
Academiei Române], Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2014.
În această carte, se publică, pe circa 400 de pagini, Monografia
Familiei Poruţiu, întocmită de Emil Poruţiu, fost consilier la Curtea de
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Casaţie din Timişoara, şi completată de către Emil Poruţiu a[l] lui Ştefan,
profesor la Academia Militară din Bucureşti.
Emil Poruţiu, cel care a început monografia, a fost avocat,
magistrat apoi procuror (1880-1890), în Regatul Ungariei, consilier la
Curtea de Apel Timişoara, iar după Marea Unire din 1918, consilier la
Curtea de Casaţie Timişoara. Monografia a fost continuată de un alt Emil
Poruţiu, zis a[l] lui Ştefan, fost colonel în Armata Regală Română, profesor
la Academia Militară din Bucureşti, Prefect de Năsăud, Prefect de Argeş şi
Primar al oraşului Piteşti. Se vede, aşadar, că amândoi autorii monografiei
aveau o educaţie superioară aleasă, ceea ce asigură multă credibilitate
investigaţiilor pe care le-au făcut şi faptelor consemnate în monografie.
Primul Emil Poruţiu, avocatul, şi-a început cercetările pe la 1880,
apelând deoptrivă la documente şi la tradiţia orală. De la tatăl său, Ştefan
Poruţiu, a aflat următoarele: „A fost în Cean (Ceanu de Câmpie, n. I.R.) un
iobagiu cu numele Ioan Părău, originar din Cricău (sat care dă şi numele
comunei din jud. Alba, n. I.R.), acesta pe vremea unirii Bisericei Gr[eco]Cat[olice] cu Biserica Romei a câştigat Cartea de Libertini pentru cei doi
feciori, anume: Grigorie (scris Gheorghe) şi Ioan, ambii preoţi uniţi în
Ceanul-Deşert [Ceanul de Câmpie, n. I.R.].
Din preotul Ioan s-a format familia noastră din Ceanul de Câmpie.
Din II Ioan s-a născut III Toma. Din Toma IV Todor. Din Todor V Ştefan,
bunicul nostru. Din Ştefan iară VI Ştefan, tata nostru. Din Ştefan VII
Samoilă, fratele nostru, care, în linie directă, fiu după tată, au urmat ca
preoţi în Ceanul-Deşert. Deci 7 generaţii.
Din Gligorie recte Gheorghe s-a format familia Poruţeştilor din
Almaşu-Mare. Din II Grigorie s-a născut III Todor, iară preot. Din Todor
s-a născut IV Samoilă, poreclit Bălaurul, ţăran libertin [adică ţăran care se
putea mişca de pe o moşie pe alta, n. I.R.]; a trăit şi murit în Ceanul-Deşert.
Din Samoilă s-a născut V Pavel, fost protopop în Almaşul Mare. Despre
Todor III spunea tatăl meu că a fost preot unit, apoi neunit, dar iară s-a
întors la unire, în urmă a rămas fără parohie, a murit ca libertin în CeanulDeşert. Aceea că unde a fost Todor ca preot nici tatăl meu nu o ştia.
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Cu aceste am schiţat datele de căpetenie, referitoare la cele două
familii fundamentale din Ceanu-Deşert (Ceanul de Câmpie) şi AlmaşulMare. Adaug însă o întregire, că, cu prilejul când am luat informaţiunile
tatălui meu, a fost prezentă şi o rudenie mai în vârstă decât tatăl meu,
văduva Nastasia Tulbure, numită în genere lelea Nastasia Mura, care îmi
zicea că, din urmaşii lui Gligorie, poate chiar din copiii lui Todor, a rămas
în Cean un copil orfan, cu numele Monu / Pantilimon, care deja ca şi copil
a părăsit locul natal şi fără de a mai şti de el, s-a zărăstruit în lume/ s-a dus
în lume (vorbele proprii).
După un timp de 22 de ani, când nici lelea Nastasia Mura, nici tatăl
meu nu mai erau în viaţă, eventualitatea a adus cu sine de am aflat urma
Monului cel pierdut. La anul 1902, când trupele militare austro-ungare şi-au
ţinut manevrele de vară pe teritoriul între Cluj şi Turda, un ofiţer din
statul-major, încvartirat la fratele Samoilă în Ceanu-Deşert, avea lângă sine
un fecior de serviciu, cu numele Gheorghe Poruţiu. Numele a atras atenţia
fratelui şi, întrebându-l despre relaţiunile familiare [corect: familiale, n.
I.R.], Gheorghe i-a răspuns că e originar din Nandra, fecior de ţăran, dar
de la părinţii lui ştie că străbunul lor, Monu, a fost preot în Nandra, s-a tras
din viţă preoţească din Ceanul de Câmpie.
După ce luasem ştirea de la fratele Samoilă, aducându-mi aminte
de vorbele lelei Nastasia Mura, numaidecât m-am adresat către Dl
Gheorghe Spinean, preot din Nandra. Cu data de 24 septembrie 1902, am
primit răspunsul frapant că, în Nandra, se află mai multe familii de ţărani
cu numele Poruţiu şi că toate aceste familii sunt urmaşii fostului preot
Monu/Pantilimon/Poruţiu, în linie directă.
În urma acestei descoperiri, aveam toată convingerea că
Monu/Pantelimon/Poruţiu, fost preot în Nandra, era acelaşi Monu, copilul
«zărăstruit în lume», amintit de lelea Nastasia Mura. Din ceea ce rezultă că,
pe Poruţeştii din Nandra, să îi înregistrăm în cadrul familiei noastre –
urmaşi ai lui Gligore II, ramura de la Almaş.” 235
Varga Attila, Amalia Bianca Poruţiu, Oameni şi locuri în inimă. Monografia Familiei
Poruţiu (1640-2013). Elite, călători şi frumuseţi de altădată. [Prefaţă de Prof. univ. dr.
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Din această carte aflăm, așadar, sintetizând, că a existat un iobag, cu
numele Ioan Părău, originar din Cricău (sat care dă şi numele comunei
omonime din jud. Alba, n. I.R.), care, în anul 1713, a câştigat, „pentru
serviciile sale credincioase şi purtarea lui blândă”, Cartea de Libertini, dată
de văduva Gelei Kata, pentru cei doi feciori ai săi: Grigorie (scris Gheorghe)
şi Ioan, ambii fiind deja preoţi uniţi în Ceanul de Câmpie. De acolo, familia
Poruţeştilor s-a răspândit în trei centre importante: Ceanul de Câmpie,
Almaşul Mare şi Nandra – ultimul centru interesându-ne în mod special.
Din cartea citată mai aflăm și că unul dintre urmaşii (mai exact
spus nepoţii) preotului Grigorie (fiu al iobagului Ioan Părău, aşadar), pe
care îl chema Monu/ Pantelimon Poruţiu, a ajuns copil orfan în Ceanu de
Câmpie. Plecând în lume, pentru a-şi căuta un rost, „pe la anul 1750,
mergând din sat în sat, s-a stabilit şi angajat ca servitor la învăţatorul
Feşteu, din comuna Deag (localitate ce aparţine acum oraşului Iernut, n.
I.R.). Având aplecare spre carte, lasă din când în când grija vitelor şi
cercetează şcoala, ceea ce, văzând stăpânul său, l-a trimis la şcoală în Blaj
(pe timpul Episcopului Aron). Hirotonindu-se, a fost trimis apoi ca preot
în comuna Nandra, unde a păstorit 46 de ani.”236
Am putut stabili, cu o oarecare aproximaţie, anii între care preotul
Pantelimon Poruţiu a păstorit în Nandra, pentru o perioadă-record (46 de
ani!), graţie ajutorului oferit de eminenta cercetătoare a literaturii române
vechi, Doamna Elena Mihu, care ne-a comunicat o însemnare din 1805,
făcută de un preot Pantelimon, pe un Apostol, apărut la Blaj, în 1802.
Acesta cumpărase cartea de la Blaj, cu 5 zloţi, împreună cu fiii săi, Nicolae,
Ioan şi Alexie, scriind că „cine le-ar fura [cărţile, n. ns.] din biserică să fie
afurisit”. În 1808, pe o Cazanie apărută la Bucureşti, în 1732, el semna
direct: Pantelimon Poruţiu.

Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române], Editura Argonaut, ClujNapoca, 2014, p. 30-31.
236
Ibidem, p. 240-241.
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Ştim sigur, din Conscripţia lui Inochentie Micu-Klein, din 1733, că,
în acel an, preotul din Nandra se numea Onya (Onea), în 1767 preot era
Toader, în 1769 – Ştefan 237, iar în 1770 – Andrei 238.
Dacă ar fi adevărat că Pantelimon Poruţiu a slujit în sat 46 de ani,
ar însemna că el ar fi trebuit să îşi înceapă păstorirea în Nandra în anul
1770, încheindu-şi-o în anul 1816.
Anul 1816 pentru începerea preoţiei în Nandra a lui Simion Filip
poate fi corectă, pentru că el şi-a terminat studiile la Blaj în 1811-1812. Pe
de altă parte, în 1819 el era preot în Nandra, din moment ce a putut gira
renovarea şi lărgirea bisericii de lemn din sat. Nicolae Comşa îl dă ca
profesor la „gramatişti”, la Blaj, în anul şcolar 1812-1813. Ambelor date
(terminarea preoţiei la Nandra a lui Pantelomon Poruţiu, în 1816, şi
începerea acesteia de către Simion Filip, în acelaşi an), trebuie să le
acordăm un coeficient de relativitate. Nici Perry nu putea şti cu exactitate
că Pantelimon Poruţiu a slujit la Nandra 46 de ani.
Dar cel mai faimos din neamul Poruţeştilor a fost Nicolae Brudan
Poruţiu al lui Gheorghe, născut în Nandra, în anul 1888. A urmat şcoala
confesională în Nandra, apoi a trecut la „şcoala de stat model urban din
comuna Bichiş”, după care s-a înscris, în 1902, la şcolile Blajului, dar nu şi-a
putut încheia studiile, din lipsa banilor.
În aceste condiţii, în 1907, a plecat în America. A devenit cetăţean
american, luându-şi numele Nicholas B. Perry-Poruţiu (care în Nandra a
devenit Per!), a luptat în armata americană, în Primul Război Mondial (19171919). În 1921, a revenit în România, ca reprezentant al Uzinelor Ford, având
sediul la Cluj. Aici s-a căsătorit cu dr. Ema Filipescu, având doi copii:
Gheorghe şi Elena Victoria, care formează generaţia a IX-a a Poruţeştilor.
Cf. lista preoţilor activi din dieceza unită transilvană, în anul 1769, care au beneficiat
de ajutor bănesc din fondul de 10.000 de florin renani, întocmită de episcopul Atanasie
Rednic, apud Greta-Monica Miron, „… porunceşte, scoală-te, du-te, propovăduieşte…”.
Biserica Greco-Catolică din Transilvania. Cler şi enoriaşi (1697-1782), Presa Universitară
Clujeană, Cluj-Napoca, 2004, Anexa nr. V.
238
Ibidem, Anexa nr. V.
237
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Elena Victoria Poruţiu (1928-1998) a plecat şi ea în America, unde
s-a căsătorit cu Stanley Fred Johnson, având împreună patru copii: Linda
Marie Johnson (n. 1956), John P. Johnson (n. 1958), David L. Johnson (n.
1963) şi, atenţie, Nandra S. Johnson (1969-2017, mamă a cinci copii), care
deja formează generaţia a X-a a Poruţeştilor.
Elena Victoria Poruţiu-Perry a murit în 1998, la vârsta de 69 de ani,
iar soţul ei, Stanley Fred Johnson, a decedat anul trecut, la 9 mai 2020, la
vârsta de 96 de ani. Din ferparul publicat 239, aflăm o veste tristă: şi fata sa
adoptivă, Nandra, numită astfel în cinstea satului natal al bunicului ei,
Nicholas B. Perry, a murit (în 2017)! Aceasta a fost în Nandra, în anii ’80,
într-o scurtă vizită de o zi. Speram să fac un interviu cu ea şi să recuperez,
pentru monografie, o parte din fotografiile făcute atunci. O speranţă, iată,
năruită!
Există şi un film (de fapt un montaj de fotografii), în care apar toţi
copiii şi nepoţii lui Stanley Fred Johnson, dar, din păcate, fără posibilitatea
de a identifica persoanele.

Disponibil și pe Internet, la adresa https://www.thememories.com/obituary/stanleyjohnson/24792#
239
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Nicolae Brudan Poruţiu (Perry)
Din rândul Poruţeştilor s-au ridicat
oameni foarte serioşi, studioşi şi întreprinzători,
care au devenit mândria neamului lor: preoţi,
militari, profesori, magistraţi, medici, oameni de
afaceri etc.
La începutul secolului XX, în contextul
masivelor emigrări în America (inclusiv din
Transilvania), câţiva năndreni şi-au încercat şi ei
norocul în Lumea Nouă. Singurul dintre cei
plecaţi, care a făcut o carieră strălucită în America,
a fost Nicolae Brudan Poruţiu, care şi-a luat în SUA numele Perry.
În excelenta lucrare semnată de Varga Attila şi Amalia Bianca
Poruţiu, aflăm următoarele date despre acest năndrean celebru,
informaţiile fiind preluate dintr-un material redactat de însuşi N.B. Perry
(am păstrat în transcriere stilul epocii): „Nicolae Brudan Poruţiu lui
Gheorghe, numit după numele adoptat în America N.B. Perry, s-a născut
în satul Nandra, în anul 1888 [şi a decedat la 19 mai 1968, la vârsta de 80
de ani]. Iacă ce ne scrie el însuşi despre viaţa sa că, după ce a urmat şcoala
confesională din Nandra, a trecut la şcoala de stat model urban din
comuna Bichiş. În 1902 a plecat la Blaj, avea deosebită plăcere de a studia
mai departe, dar, nefiind în aşa stare materială, ca să poată continua
studiile, a intrat de ucenic meseriaş. Ca atare, la 7 ianuarie 1907, părăsind
ţara, a plecat în America, [din Hamburg, cu vaporul Keiser Wilhelm II].
Aflându-se departe de ai săi, în altă parte de lume şi fără niciun
sprijin, niciun ajutor, a muncit din adins şi-n timpul liber cerceta şcoala
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comercială din Philadelphia, Chicago, şi, totodată, studia şi limba engleză,
pe care, însuşind-o în scurt timp, a pornit pentru a cunoaşte toate părţile
mai însemnate din lumea minunilor; a cercetat toate oraşele mai mari şi
locurile mai însemnate din America.
A ajuns în orașul Detroit, a intrat în branşa automobilistică şi,
continuând aceasta şi prin alte oraşe, s-a aşezat la Chicago, unde a stat până
în anul 1912, când apoi a plecat la deschiderea lucrărilor cu ocaziunea
Expoziţiei Internaţionale Panama-Sant Francisco. De aici a plecat la Los
Angeles (California), iar de acolo la San Bernardino (California), unde apoi
s-a stabilit şi a deschis o întreprindere de automobile şi caroserii.
Cu începerea războiului mondial, fiind cetăţean american, a trebuit să
intre în armata americană. Astfel, neavând pe nimeni apropiat, la cine să
încredinţeze conducerea întreprinderii şi nemaiştiind dacă se va reîntoarce
din război, a fost silit să-şi vândă ce a avut, pe preţuri mici, şi să-şi plaseze banii
în bancă, pierzând prin aceasta o avere aproape de 200.000 [de] dolari.
În Armata Americană a servit ca aviator de la anul 1917 până la
anul 1919, când a părăsit armata, s-a reîntors la San Bernardino pentru
recreare, unde a stat până în anul 1921. Dar dorul de a-şi mai vedea
părinţii, la anul 1921, l-a îndemnat şi a plecat din America spre patria sa,
ca să-şi împlinească dorul, apoi să se reîntoarcă iară pentru totdeauna în
America. Părinţilor însă le-a reuşit a-i lua promisiunea că se va reîntoarce
iarăşi acasă şi-n urmare a plecat la America numai pe vremea ce şi-a aranjat
afacerile sale; apoi, în octombrie 1921, s-a reîntors şi a preluat
reprezentanţa generală pentru România a Uzinelor Ford, cu sediul în Cluj.
Aici a făcut fericita căsătorie cu D-şoara dr. Ema Filipescu. Au doi copii:
Gheorghe şi Elena Victoria” 240.
În intervalul celor două decenii petrecute la Cluj, Perry-Poruţiu a
devenit un om puternic şi influent, făcând parte din elita societăţii clujene.
A locuit într-o vilă situată pe str. Regală (în prezent Republicii), pe care
încă nu am identificat-o. Din mărturiile fiicei sale, Elena Victoria, vila ar fi
avut 33 de camere.
240

Varga Attila şi Amalia Bianca Poruţiu, op. cit., p. 242-243.
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Intrarea în Palatul Bursei (Acum Cercul Militar) din Cluj, unde erau expuse maşinile
Ford. (Sursa: https://clujwebstory.ro/palatele-clujului-v-palatul-bursei)

Criticul Petru Poantă, în rubrica sa din revista Tribuna, „Clujul
interbelic”, scria: „Tot atunci se înfiripase la Cluj şi întreprinderea lui
Poruţiu, venit din America cu numele de Perry. Avea reprezentanţa lui
Ford, ale cărui maşini şi piese de schimb le comercializa. Avea şi ateliere
de reparaţii. Prăvălia lui, tot în centru, era dominată de firma impozantă
«Perry-Poruţiu». Reprezentanţa ia naştere în 1931 241 şi, după şase ani, are
40 de angajaţi. Sediul e la parterul clădirii în care se află azi Casa Armatei.
Într-o fotografie de epocă, se observă denumirea exactă a firmei: Perry
Automobile. Într-o prezentare publicitară, din monografia lui O. Buzea 242,
figurează ca Automobilia S.A. Textul e sobru şi precis: «În calitate de
reprezentanţă principală a Uzinelor Ford, execută singură în oraşul Cluj şi
Corect: 1921.
Dr. Octavian Buzea, Clujul 1919-1939. Glas izbânzilor româneşti. Cu prilejul
Congresului Astrei. Însemnări şi compilaţii bilanţier-monografice de ~, Tipografia
Ardealul, Cluj, 1939, p. 250.
241
242
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împrejurimi distribuirea produselor acestei fabrici, ca automobile,
autocamioane, autotractoare şi piesele lor.
Deţine, potrivit organizaţiei mondiale Ford, o expoziţie permanentă
de maşini şi piese, bine asortată, în Piaţa Ştefan cel Mare no. 3, iar un
autoserviciu instalat cu cele mai perfecte scule de precizie Ford şi cu personal
de specialitate Ford bine pregătit, în strada Avram Iancu, no. 38»”243.
S-a implicat mult în activităţi specifice. De pildă, în ziarul Clujul (an I,
nr. 3, 22 aprilie 1923, la p. 3), se anunţă organizarea celui de-al doilea concurs
automobilistic, organizat de Automobil Clubul Regal Român, pe traseul
Bucureşti-Iaşi-Cernăuţi-Târgu-Mureş-Cluj-Timişoara-Govora-Bucureşti,
în total circa 2400 de km, înscrierile putându-se face şi la „Firma «Ford»
Perry-Poruţiu”, cum se scrie în text.
Mai ştim că Nicolae Brudan Poruţiu Perry a stat la Cluj până la
începutul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Automobilele Ford în aşteptarea clienţilor, Palatul Bursei din Cluj.
(Sursa: https://clujwebstory.ro/palatele-clujului-v-palatul-bursei)

Într-un număr din Monitorul Oficial (Partea I. Legi, decrete,
jurnale ale Consiliului de Miniştri, deciziuni ministeriale, comunicate,
anunţuri judiciare (de interes general), anul CIX, nr. 107, 8 mai 1941), la
243

Petru Poantă, Oraşul se deschide, în Tribuna, anul X, nr. 220, 1-15 nov. 2011, p. 15.
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partea intitulată „Comunicate şi circulări ministeriale. Ministerul
Economiei Naţionale. Direcţiunea Încurajării Exportului”, se scrie:
„Conform art. 47 din Legea pentru organizarea asociaţiilor de exportatori,
publicată în Monitorul Oficial, Nr. 7, din 9 ianuarie 1939, se publică mai
jos lista firmelor cu drept de a face export în cursul anului 1941.
Această listă anulează şi înlocuieşte pe toate celelalte publicate în
cursul anului 1940.
Nicio autorizaţiune de a face export dată vreunei firme în cursul
anului 1940 nu este valabilă, dacă numele ei nu se află trecut în prezenta listă.”
Sunt trecute pe această listă 1772 de autorizaţii (firme şi persoane),
Perry fiind la poziţia 1326, cu menţiunea: „N.B. Perry Poruţiu, strada
Vasile Lascăr, nr. 52.” Probabil că e vorba de calitatea sa de reprezentant al
Uzilnelor Ford în România, care putea face, aşadar, şi export. Iar adresa
din Bucureşti a firmei se explică prin faptul că acolo a fost ea înregistrată.
Într-un studiu semnat de Emma Porfireanu, Between
Expectations and Hesitations: Romanian-American Relations, 1938-1940,
University of Nebraska at Omaha (1997) 244, în care sunt analizate şi relaţiile
economice româno-americane, în intervalul amintit, se spune: „Dealerul
autorizat pentru Ford din România, Nicolae Perry-Porutiu, un cetățean
austriac naturalizat din Cluj 245, s-a oferit să importe avioane, piese și
accesorii pentru avioane, pentru care plățile ar putea fi efectuate în New
York, pe baza documentelor de credit. El și-a exprimat interesul pentru
anumite tipuri de echipamente, inclusiv bombardiere militare grele,
avioane de vânătoare de mare viteză, avioane în scopuri medicale, precum
și avioane ușoare, medii și grele de pasageri în scopuri civile.”
Se vede că România se pregătea intens de război, iar PerryPoruţiu a fost de acord să-şi ofere serviciile şi relaţiile pe care le avea în
Emma Porfireanu, Between Expectations and Hesitations: Romanian-American
Relations, 1938-1940, University of Nebraska at Omaha, 1997, p. 67.
245
Nicolae Perry-Poruţiu era român get-beget, dar pentru că se născuse în Transilvania,
în 1888, care era atunci parte a Monarhiei Ausro-Ungare, el este considerat cetăţean
austriac naturalizat!
244
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America, pentru realizarea acestui scop. Din păcate, obiectivele
preconizate nu s-au mai atins. La o lună după acel decret, respectiv la 22
iunie 1941, Germania a declanşat războiul antisovietic, la care a participat
şi România, alături de Germania, pentru redobândirea teritoriilor pierdute
în 1940 (Basarabia şi nord-vestul Ardealului). De altfel, în noul context
politic creat, la 12 decembrie 1941, sub presiunile Germaniei hitleriste şi
ale Italiei fasciste, România a declarat război Statelor Unite ale Americii,
după ce, în urma atacului japonez de la Pearl Harbor, din 7 decembrie
1941, Hitler declarase război Statelor Unite, la 11 decembrie 1941.
Pentru că a refuzat să pună firma Ford, pe care o conducea, la
dispoziţia industriei de război germane, aceasta a fost confiscată de
autorităţile vremii, reprezentantul firmei neputând să ia „nici măcar o
şurubelniţă”, cum va spune fiica sa, Elena Victoria.
Acesta s-a întors în Statele Unite, părăsind România, intrată după
război în sfera de influenţă a Uniunii Sovietice, care a impus regimul
comunist în ţară.
După război, când relaţiile româno-americane au fost restabilite,
acesta a încercat să colaboreze cu noile autorităţi româneşti. Astfel, în 1946,
ziarul Unirea poporului publica, pe prima pagină, următorul anunţ:
„Schimb de mărfuri între România şi Statele Unite. Un român ardelean,
plecat de mulţi ani în America, d-1 Perry-Poruţiu, proprietar al unei mari
firme americane, de import-export, a făcut României o ofertă de schimb
de mărfuri. Domnia Sa oferă în schimbul unor produse româneşti –
cherestea, sodă caustică, ghips etc. – să trimită în România maşini, cauciuc,
piei, ceai, orez, cafea etc.” 246
Acest lucru arată că, după întoarcerea în SUA, năndreanul Perry
şi-a reprofilat activitatea, încercând să colaboreze cu România.
Nicolae Brudan Poruţiu-Perry nu a mai revenit niciodată în ţara sa
natală, a cărei nostalgie a purtat-o în suflet pentru toată viaţa. Spre sfârşitul
Schimb de mărfuri între România şi Statele Unite, în Unirea poporului, an XXVIII, nr.
38, 22 sept. 1946, p. 1.
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vieţii, când fiica sa, Elena Victoria, a adoptat o fetiţă, părinţii i-au pus
numele Nandra, în amintirea satului natal.
A murit la 19 mai 1968, în San Bernardino, iar soţia sa, Ema
Poruţiu-Perry, a murit la 1 iunie 1981, în orășelul Layton. După câţiva ani,
familia a mutat rămăşiţele pământeşti ale lui Nicolae Perry în cimitirul din
Layton, alături de soţia sa.
S-a spus a Perry ar fi construit în Cluj două clădiri importante,
existente şi azi: Casa Armatei şi Sora Shoping Center, care erau atunci
singurele clădiri din Cluj, construite în stil american, adică fără şarpantă
(aşa sunt şi în prezent). Se pare că nu acesta este adevărul. Actuala clădire
a Casei Armatei ar fi fost construită de Camera de Comerţ din Cluj, iar
Perry ar fi închiriat clădirea (sau o parte a ei) pentru reprezentanța firmei
Ford. „Proiectul clădirii – citim într-un material – a fost realizat de
arhitectul Ioan Anton Popescu şi a avut drept motto «Un pătrat mic în
unul mare». Arhitectul a fost numit şi diriginte de şantier. Dupa licitaţia
din 18 aprilie 1931, lucrările de construcţie au fost date firmelor asociate
clujene Bohatiel-Devecseri şi Haves-Papp; şantierul s-a deschis la 27 aprilie
1931. Clădirea a fost dată în folosinţă la 1 noiembrie 1931. A fost un
program de lucru intens, uneori lucrau 570 de muncitori pe zi. Costul total
al materialelor s-a ridicat la 10.000.000 lei” (https://www.stiridecluj.ro/
amintiri-din-cluj/perry-automobile-si-cinematograful-royal-au-functio
nat-in-anii-30-in-casa-armatei-si-cinema-victoria-foto).
Din căsătoria lui Nicolae Perry cu dr. Ema Filipescu (originară din
Huşi) au rezultat patru copii: Cristian, Gheorghe, Elena Victoria şi Maria
Eva (Marie Eaves, în SUA), care formează generaţia a IX-a a Poruţeştilor.
Cristian a murit la vârsta de 3 ani, fiind înmormântat în Cimitrul
Central din Cluj (şi nu în Nandra), ceea ce arată poziţia părinţilor săi în
înalta societate clujeană a vremii. În amintirea lui, familia Poruţiu-Perry a
donat Catedralei Schimbarea la Faţă din Cluj un clopot imens, care
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funcţionează şi azi. Pe clopot se scrie: „Donat de familia Perry Poruţiu, în
amintirea puişorului lor Cristian, decedat 19 aprilie 1923”247.
Din monografia Familiei Poruţiu, redăm datele despre Elena
Victoria: „Elena Victoria Poruţiu a lui Nicolae Poruţiu (Perry) s-a născut
pe data de 18 august 1928, în Cluj. A plecat în America şi s-a căsătorit cu
Stanley Fred Johnson (un inginer electrician, ce lucra pentru guvernul
american), pe data de 25 iunie 1954, în Templul SZU (Sfinţilor Zilelor din
Urmă, pe scurt Mormonii) din Salt Lake City, statul Utah. Elena s-a mutat
mereu, din oraş în oraş, a locuit în Washington D.C.; Alexandria, statul
Virginia; San Bernardino, statul California; Rialto, statul California; China
Lake, statul California; Layton, statul Utah.
Elena a fost membră a Bisericii Sfinţii Zilelor din Urmă
(Mormonii) şi a lucrat (la început cu mama sa) ca traducător, traducând
lucrările standard, imnurile SZU şi discuţiile misionare în limba română.
În ultimii ani, lucrase ca traducător român pentru Conferinţele Generale
ale bisericii din care făcea parte. A obţinut doctoratul în Drept de la
Universitatea George Washington, de care s-a folosit în multe feluri: a
devenit avocat pe drepturi de autor, consultant legal şi a predat ore de drept
la un Colegiu de şcoală generală din California.
De asemenea, a fost agent de asigurări, agent imobiliar, un
consultant în afaceri şi un antreprenor. A fost un consilier şcolar şi un
educator bun, atât la nivel de şcoală generală, cât şi la nivel de liceu.
Probabil, cea mai neobişnuită slujbă a fost aceea de a lucra ca
traducător pentru C.I.A.
În urma sa a rămas soţul său, Stanley Fred Johnson, care se află în
pensie în Layton, statul Utah. Din căsătoria cu Stanley Fred Johnson s-au
născut următorii copii: John P. Johnson, David L. Johnson, Linda Marie
Johnson, Nandra S. Johnson. Aceştia trec în generaţia X.
A fost o bunică minunată, cu 12 nepoţi.
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Informaţie oferită de domnişoara Amalia Bianca Poruţiu.
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Elena Victoria Poruţiu-Perry a decedat la data de 27 martie 1998,
în Layton, statul Utah, în etate de 69 de ani, după o îndelungată luptă cu
cancerul.” 248
Aşadar, din căsătoria lui Stanley Fred Johnson cu Elena Victoria
Johnson, au rezultat trei copii: Linda Marie Johnson (n. 1956), John P.
Johnson (n. 1958), David L. Johnson (n. 1962). Elena Victoria şi cu Fred
au adoptat o fetiţă, născută în 1979, căreia părinţii adoptivi i-au pus numele
Nandra, în amintirea bunicului lor (Budo, decedat cu un an în urmă, în
1978), născut în satul cu acelaşi nume.
Elena Victoria Poruţiu-Perry a murit în 1998, la vârsta de 70 de ani,
iar soţul ei, Stanley Fred Johnson, a decedat anul trecut, la 9 mai 2020, la
vârsta de 96 de ani (se poate consulta ferparul acestuia, disponibil și pe
Internet, la adresa https://www.thememories.com/obituary/stanley-john
son/ 24792#).
Nandra a fost în satul Nandra, în anii ’80, împreună cu mama ei,
Elena Victoria Johnson, într-o scurtă vizită. Speram să fac un interviu cu
ea şi să recuperez, pentru monografie, o parte din fotografiile făcute atunci.
O speranţă, iată, năruită!
Există şi un film (de fapt un montaj de fotografii), în care apar toţi
copiii şi nepoţii lui Stanley Fred Johnson şi ai Elenei Victoria Johnson
(https://www.independentfuneralservices.com/obituary/Stanley-Johnson).
*
După cinci luni de căutări, am reuşit să iau legătura cu ceilalţi doi
copii: John şi David. Doi buni prieteni ai mei din America, Sharon B.
Pesesky, de la Universitatea din Cortland (care a vizitat Nandra în anul
2003, împreună cu soţul Bill şi fiul lor, Mitchell), şi prof. univ. dr. Tudor
Vlad au încearcat să dea de urmele celor trei americani, cu rădăcini în
Nandra bunicului lor. Nu au reuşit. Cel care a avut succes a fost prof. univ.
248

Varga Attila, Amalia Bianca Poruțiu, op. cit., p. 243-244.
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dr. Alexandru Balaş, de la State University of New York College at
Cortland. Tuturor le mulţumesc pentru eforturile făcute. Mulţumiri
speciale se cuvin profesorului Alexandru Balaş, care a încercat toate
variantele posibile, în final reuşind să ia legătura cu David Johnson, iar prin
el am luat eu legătura cu John.
Interviurile cu cei doi nepoţi ai lui Perry vor lămuri multe
necunoscute din viaţa bunicului lor (Linda nu a răspuns întrebărilor
noastre).

Scrisoarea trimisă de Sharon B. Pesesky familiei Johnson, din Kaysville, în speranţa că va
primi un răspuns. Nefiind nimeni la adresa respectivă, scrisoarea a revenit la expeditor,
apoi a ajuns la Ilie Rad.
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„Mi-ar plăcea nespus să vin în România și să vizitez țara
strămoșilor mei!”
Interviu cu David L. Johnson, nepot al lui Perry
– Dragă David, aşa cum ţi-am spus, într-un
mail anterior, de circa 5 luni încerc să iau
legătura cu tine, cu sora ta, Linda, sau cu fratele
tău, John. Până la urmă am reuşit să te contactez
pe tine, graţie eforturilor profesorului Alexandru
Balaş, de la SUNY Cortland. El ţi-a lăsat un mesaj
pe telefon, în 22 aprilie. De ce ai ezitat să îi
răspunzi şi, implicit, să iei legătura cu mine?
– Răspunsul este simplu… Am uitat!
Soția mi-a spus despre mesajul pe care domnul
Balaș l-a lăsat pe mesageria telefonului nostru fix și am avut intenția să-i
răspund, dar pentru că nu mi-am notat, pur și simplu am uitat. Mă bucur
nespus de faptul ca m-a sunat din nou! Îmi cer scuze pentru că a durat atât
de mult… Nu am evitat sa iau legătura cu tine, doar mi-a ieșit din minte.
– Din mailurile deja schimbate, am aflat că te interesează mai multe
informaţii legate de bunicii tăi (Nicholas Brudan Poruţiu-Perry, născut la
Nandra, în 1888, şi Ema Filipescu-Poruţiu, născută la Huşi, în 1899,
respectiv de mama ta, Elena Victoria Puruţiu – născută chiar la Cluj!). Acest
lucru mă bucură foarte mult, fiindcă înseamnă că vom avea multe subiecte
comune de discutat.
Este ceva tipic pentru americanii emigranţi să se intereseze de
rădăcinile lor, care sunt europene cel mai adesea? Se schimbă acest interes
pentru origini de la o generaţie la alta?
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– Deși este adevărat că majoritatea copiilor americani, născuți din
părinți imigranți, nu se gândesc inițial la țara lor de origine, atunci când
sunt tineri, pe măsură ce cresc și se maturizează, curiozitatea îi împinge să-și
cunoască strămoșii, țara din care provin și motivele pentru care familia lor
a ajuns aici. Cred că asta se întâmplă predominant în cazul celor care și-au
cunoscut bunicii imigranți. Din păcate, curiozitatea aceasta de a-și
cunoaște țara de origine se diminuează de la o generație la alta, pentru că
oamenii se simt „acasă” în țara în care s-au născut. Noi suntem foarte
interesați să aflam mai multe, poate din cauza religiei noastre.
– Ai apucat să îi cunoşti bine pe bunicii tăi?
– Da! Când eram copil, în special în timpul anilor de grădiniță,
obișnuiam să merg la bunicii mei în fiecare zi. Pentru noi erau „Buni” (de
la „bunica”) și „Budo”. Nu știu de ce-l strigam aşa pe bunicul Perry. E
posibil să fi fost o poreclă pe care am inventat-o noi sau un termen care a
provenit din limba română. Eu m-am născut în Fontana, California, în
anul 1962. Pe vremea aia locuiam în Rialto, California, nu departe de Buni
și Budo. Între 1965-1967, tata mă lăsa la ei cât timp el mergea la muncă în
Corona, California. Am petrecut multe zile în compania lor, înconjurat de
grijă și căldură. Îmi amintesc de câteva ocazii, când Budo mă ducea la un
magazin numit Sages, de unde îmi cumpara pistoale cu capse. Din păcate,
Budo s-a stins în 19 mai 1968.
Mama mea, Elena, și mama ei (Ema, Buni) lucrau la traducerea în
românește a cărții Doctrines and Convenants (= Doctrine și Legăminte),
carte recunoscută la nivel global ca fiind scriptura sacră a membrilor
Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă.
Părinții mei își doreau să viziteze Templul din Los Angeles și cu
ocazia asta s-au gândit să ia cu ei paginile originale ale traducerii și să o
continue în timpul vizitei. Aceste pagini au fost așezate într-o valiză, iar
valiza pe un suport pe mașină. Tata a sugerat să legăm valiza de suportul
de metal, dar Budo i-a spus că nu e nevoie, pentru că va sta nemișcată. În
drum spre Los Angeles, lângă Bellflower, California, călătoream pe banda
interioară a autostrăzii 91, cu patru benzi. Un TIR venea din direcția opusă
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(îndreptându-se spre est), de asemenea pe banda interioară. Valul de aer
produs de vehiculul respectiv a aruncat valiza de pe maşină și a proiectat-o
pe autostradă. Șoferul unei mașini sport din urma mașinii noastre a
încercat să evite valiza, dar fără succes. Roțile acesteia au trecut peste valiză,
distrugând-o, iar curenții de aer au împraștiat paginile manuscrisului pe
autostradă și în tufișurile de pe margine. În mod miraculos, părinții mei au
reușit să oprească mașinile de pe toate cele patru benzi, cu ajutorul unor
participanți la trafic, iar câțiva dintre ei i-au ajutat să adune paginile
manuscrisului. La un moment dat, mama a pășit pe banda de urgență,
încercând să mai adune niște pagini. Din păcate, nu s-a uitat în stânga și
nu a văzut mașina care se apropia cu 104 km/h. Conducătorul acelei maşini
tocmai jefuise o bancă și încerca să scape de patrula de poliție, care îl
urmărea. Mama s-a aflat direct în traiectoria mașinii, a fost lovită și
proiectată la 30 de metri. Buni, care era doctor, a încercat să găsească
semne vitale, dar a fost nevoită să o declare moartă. Așa cum este
menționat în Noul Testament (vezi Iacob 5: 14-15), tata, preot în rangul
Melchisedek și Senior al Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din Zilele din
Urmă, a uns-o pe mama cu mir și i-a spus că va trăi. În acest timp, o patrulă
de poliție a chemat ambulanța, care a ajuns în scurt timp. Mama a fost
transportată la un spital din Bellflower, California, care se afla la
aproximativ 5 minute de locul accidentului. A fost resuscitată, adusă
înapoi la viață și spitalizată cu multiple fracturi și traume interne. A fost
stabilă, dar în comă, timp de 2-3 săptamâni, fără nicio schimbare.
Budo s-a simțit vinovat pentru toate cele întâmplate și s-a rugat la
Dumnezeu să-l ia pe el (crezând că a fost vina lui, pentru că i-a spus tatei
să nu lege valiza), pentru că fiica lui era tânără și avea copii de crescut. La
câteva zile după această rugăciune, s-a îmbolnăvit. Boala s-a agravat
progresiv și în cele din urmă a murit de pneumonie, la 19 mai 1968, în San
Bernador, California. Sacrificiul bunicului meu îmi amintește de versetul
din Noul Testament, care spune: „Mai mare dragoste decât aceasta nimeni
nu are, ca sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi” (vezi Ioan 15:13).
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În același timp în care Budo s-a îmbolnăvit, starea mamei mele a
început să se îmbunătățească, până când s-a recuperat complet. Dar, din
păcate, a fost de așteptat ca starea ei de sănătate sa aibă de suferit în urma
accidentului și într-adevăr a avut probleme pentru tot restul vieții, inclusiv
circulație slabă la nivelul picioarelor. În august 1970, tata s-a mutat cu locul
de muncă din Corona, California, în China Lake (în mijlocul deșertului
Mojave). Buni, care era văduvă, s-a mutat cu noi în China Lake. Mai târziu,
în 1976, când ne-am mutat în Layton, Utah, ea a venit cu noi. A suferit o
căzătură în 1979 și s-a ales cu o fractură de pelvis. Nu și-a revenit și a murit
la 1 iunie 1980, în Layton, Utah. Câțiva ani mai târziu, părinții mei i-au
mutat locul de veci bunicului aici, lângă bunica.

David & Jaquie. Florida, aprilie 2018.

– Îţi mulţumesc pentru sincera confesiune. Evident că în România
nu cred că ştia cineva de această întâmplare dramatică.
Vreau să te întreb: De la cine ai aflat primele informaţii despre
România şi satul Nandra? La ce se refereau aceste informaţii?
– Primele mele amintiri sunt legate de mâncarea și de muzica
românească (în special muzică țigănească și muzică de nai). Mama ne-a
spus multe povești despre copilăria ei în România (până la vârsta de 12
430

Interviu cu David L. Johnson, nepot al lui Perry

ani). Unele povești erau despre părinții ei, despre cum s-au cunoscut,
despre locurile în care s-au născut. IUBESC sarmalele până în ziua de azi
(în special rețeta familiei…, sărmăluțe în foi de viță, frunze de varză, sau
preferatele mele, în frunze de spanac). De asemenea îmi plac mămăliga și
cozonacul. Mama ne-a lăsat toate rețetele ei românești și le folosim şi
acum, la ocazii speciale, pentru că mâncarea bună durează mult să fie
gătită, dar merită! Primul lucru pe care l-am aflat despre Nandra a fost că
este un sat mic, unde s-a născut bunicul meu.
– Una din surorile voastre (care din păcate a murit; îţi transmit cu
mare întârziere sincere condoleanţe) avea numele Nandra, în amintirea
satului natal al bunicului vostru. Cunoşti contextul în care ea a primit acest
nume?
– Nandra, sora mea mai mică, a fost adoptată de familia noastră,
când avea câteva luni. Părinții mei au discutat despre nume posibile și au
decis să-i pună numele Nandra, în onoarea satului natal al bunicului meu.
E un nume unic pentru o fată din America!
– Îmi poţi spune mai multe informaţii despre sora voastră, Nandra?
– Nandra s-a născut în 23 februarie 1969. Așa cum am menționat
înainte, ea a fost adoptată de părinții mei, la scurt timp după ce s-a născut.
A fost un copil precoce. Când locuiam în China Lake, în mijlocul
deșertului Mojave, casa noastră era în baza navală, foarte aproape (undeva
la 100-200 m) de deșertul propriu-zis, un loc plin cu șopârle, șerpi, coioți,
scorpioni etc. Pe vremea aceea aveam un ciobănesc german. Într-o
dimineață, când Nandra avea 3 ani, a deschis portița din spatele grădinii și,
împreună cu patrupedul nostru, a pornit într-o aventură în deșert. După
lungi căutări disperate, Nandra și câinele au fost găsiți în deșert, la
aproximativ un kilometru de casă. A crescut, a trecut prin două căsătorii,
a născut 5 copii, iar la sfârșitul vieții avea 13 nepoți. A murit din cauza unor
complicații la infecția cu stafilococ, în 19 septembrie 2017.
– Ştiu că, în anii ’80 (eu nu locuiam atunci în sat, lucram deja la
Cluj), mama ta şi cu Nandra au făcut o scurtă vizită în satul natal al
bunicului, Nandra. Locuitorii din sat nu îşi amintesc multe lucruri despre
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vizita respectivă, fiindcă regimul comunist le interzicea să aibă contacte cu
străinii. Ce v-au povestit mama şi sora la revenirea acasă?
– Tot ce-mi amintesc e că mama și Nandra s-au distrat de minune
în România, dar nu-mi amintesc detalii specifice despre satul Nandra sau
despre alte locuri pe care le-au vizitat. S-ar putea ca John sau Linda să-și
amintească mai multe detalii. I-am adăugat la acest email, ca să-ţi poată
răspunde şi ei.
– Au reuşit să facă atunci fotografii? Le mai păstraţi? Îmi poţi da
câteva pentru monografia satului?
– Nu-mi amintesc să fi văzut fotografii din acea vizită. Dacă acestea
există, s-ar putea ca Linda să le aibă sau să știe unde sunt.
– Dintr-o carte despre arborele genealogic al Familiei Poruţiu (una
dintre cele mai vestite familii nu doar din Nandra, ci din întreaga
Transilvanie!), am aflat că bunicul vostru ar fi scris nişte pagini
memorialistice, pe care le-a trimis lui Emil Poruţiu, care s-a ocupat de
arborele genealogic al familiei Poruţiu. Ştii ceva despre această moştenire
literară?
– N-am știut că Budo și-a scris memoriile. Știu despre experiențele
lui de viață doar de la mama. Dacă Emil Poruţiu are această lucrare, mi-ar
plăcea nespus de mult să intru în posesia unei copii.
– Ce ne poţi spune despre mătuşa ta, Maria Eva?
– Din păcate, nu țin legătura cu niciunul dintre verii mei sau cu alte
rude din România. Mi-ar placea să îi contactez și să corespondez cu ei, dacă
este posibil.
O cunosc pe mătușa Maria. Am vorbit cu ea de multe ori de-a
lungul vieții mele, dar nu atât de mult în ultimii ani, deoarece sănătatea ei
a scăzut semnificativ. Anul acesta va împlini 97 de ani, pe 7 octombrie.
Linda a fost recent în contact cu verii noștri (cei doi copii ai mătușii Maria).
Cred că i-au spus că mama lor este sănătoasă din punct de vedere fizic, dar
din punct de vedere psihic se diminuează semnificativ.
Mătușa Maria și mama mea au venit în SUA în același timp, dar au
avut păreri foarte diferite, cu privire la România, după ce au ajuns aici.
432

Interviu cu David L. Johnson, nepot al lui Perry

Mama a vrut să știm cât mai multe despre România. Dar mătușa Maria,
dintr-un anumit motiv, a vrut să închidă ușa amintirilor sale despre
România. Ca atare, ea nu a discutat niciodată multe dintre amintirile ei cu
noi şi nici, după câte ştiu, cu propriii ei copii. Iată ce știu despre mătușa
Maria, pe scurt.
– Aţi avut, tu şi fraţii tăi, după evenimentele din 1989, vreo tentativă
de a lua legătura cu rudele îndepărtate din România? Ştiu că Linda mai
trimitea unor consăteni scrisori cu unele noutăţi, înainte de 1989!
– Din păcate, nu-mi cunosc rudele din România deloc, deci nici nu
aș ști cui să-i scriu. Linda ar putea să-ți spună cu cine a corespondat.
– Mi-ai spus într-un email că în anul 1998, cu puţin timp înainte de
a muri mama voastră, aţi avut inspiraţia de a face o înregistrare video cu
ea. Aţi fi de acord să traducem aceste mărturii extraordinare în română şi
să le publicăm, ca un capitol separat, în monografia pe care o pregătesc?
– Da, este posibil, dar nu sunt sigur cum am putea să ți-l trimitem.
Avem istoria familiei narată de ea în format DVD. Am putea să transcriem
fiecare poveste manual sau să folosim o aplicație, care poate să facă
transcrierea automat. Acolo ar fi nevoie ca un editor, să revizuiască fiecare
poveste. Estimez că toată treaba asta ar dura între 6 și 9 luni, depinde câți
oameni ne-ar ajuta s-o facem. Deci ar trebui să adaugi capitolul (sau
capitolele) în monografie mult mai târziu, dacă e în regulă 249.
– A încercat mama voastră să vă înveţe şi limba română?
– Da, mama, Buni și Budo vorbeau românește, pentru a conserva
limba natală în familie și în speranța că o vom învăța și noi. Țin minte că
Linda, cel mai mare copil, vorbea românește fluent și înțelegea
conversațiile lor. John, mijlociul, vorbea românește cât de cât și înțelegea
majoritatea discuțiilor, dar eu vorbeam foarte puțin și înțelegeam destul,
cât să știu care era subiectul discuției. Nandra știa doar câteva fraze, pentru
că, după moartea bunicii, în 1981, nimeni n-a mai vorbit la noi românește.
Până la urmă, aceste mărturii ale Elenei Victoria ne-au fost trimise. Ele au fost
transcrise, traduse şi publicate în monografia de faţă.

249
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– Ce cuvinte româneşti ţi-au rămas în memorie?
– Dumnezeu, Biserică (cum este scris pe una dintre poze), bunică
(de aici porecla ei de „buni”), Crăciun, mămăligă (terci de mălai…
condimentat cu sare, praf de usturoi şi mult unt!), cozonac (copt cu mult
gălbenuş, esență de rom, stafide aurii, zahăr brun și nuci măcinate),
sarmale/ sărmăluță (frunze de varză, viță sau de spanac, umplute cu
amestec de carne de porc și vită, condimentate cu ceapă, usturoi și mărar,
poate și cu alte condimente, dar trebuie să mă uit la rețetă). Le găteam una
lânga alta cu puțin suc de lămâie și le serveam cu mămăligă și smântână.
Delicios! Alte cuvinte sau expresii: dragul meu, foarte frumos, Ce faci?, Ce
mai faci?, şcoală, patru, cinci, şase, şapte, opt, nouă, zece, doisprezece,
Hristos a înviat!, Adevărat a înviat! (în tradiția noastră spunem „ciok bok”,
expresie ce reprezintă sunetul făcut la ciocnirea ouălor de Paşti. Noi
ciocneam ouăle la amândouă capetele și cel care avea oul intact era declarat
câștigător. Era o tradiție distractivă.).
– Ne poţi face o scurtă prezentare a Bisericii lui Iisus Hristos a
Sfinților din Zilele din Urmă, în care a intrat familia voastră?
– Cred că e nevoie de o scurtă prezentare a Bisericii din care facem
parte, pentru a defini un context pentru celelalte răspunsuri. Noi credem
că Dumnezeu li s-a adresat direct Profeților și Apostolilor (și încă o face),
oameni aleși de El, să propovăduiască Sfântul Cuvânt pentru toți copiii Săi
de pe pământ. Așa își face legea cunoscută. Acest fapt a fost menționat încă
din antichitate și confirmat în Biblie (vezi Amos 3:7). În epoca modernă,
Dumnezeu și Iisus au ales un alt Profet, să restaureze originala Biserică a
lui Hristos pe pământ.
În 1820, Dumnezeu (tatăl) și Iisus Hristos (fiul) i s-au arătat unui
băiat de 14 ani din statul New York, pe nume Joseph Smith. Acest eveniment
reamintește într-o oarecare măsură de momentul în care Dumnezeu i-a
vorbit lui Samuel, așa cum e menționat în Vechiul Testament. După această
primă viziune a lui Joseph Smith, alți Profeți antici i s-au arătat, pentru a-l
ajuta în procesul de restaurare a Bisericii. Unul dintre acești Profeți (Moroni,
născut în America Antică) i s-a arătat lui Joseph sub forma unui Înger din
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Rai și i-a spus că, înainte să moară, a ascuns niște scripturi scrise pe plăci de
aur, pe un deal, nu departe de casa lui Joseph. După o perioadă de pregătire,
Joseph a găsit plăcuțele de aur și a fost învățat să traducă o parte din text.
Traducerea a fost publicată cu titlul „Cartea lui Mormon”. Această carte
descrie mărturiile Profeților antici, cărora Hristos le-a vorbit direct.
Învățăturile lor au fost scrise pe mai multe plăci, care mai apoi au fost
adunate de Mormon, tatăl lui Moroni. „Cartea lui Mormon” descrie și vizita
pe care Hristos a făcut-o în America, după Înviere și Înălțare. În timpul
vizitei, El le-a spus oamenilor din aceste locuri că ei sunt „ceilalți miei” din
Ierusalim, fapt menționat în Noul Testament. În afară de Joseph, alți trei
bărbați au fost vizitați de Îngerul Moroni. Ei au primit dreptul să atingă
scripturile și să audă confirmarea autenticității lor, prin vocea lui Hristos.
Mai mult, Joseph a fost instruit să arate plăcile de aur altor opt bărbați.
Mărturiile tuturor (ale celor 11 bărbați) pot fi găsite pe primele pagini din
fiecare exemplar al Cărții lui Mormon.
Una dintre cele mai importante părți din procesul de restaurare a
fost ajutorul dat de alți Profeți. De exemplu, Ion Botezătorul a înviat și a
mers la Joseph Smith și Oliver Cowdery (un asistent care l-a ajutat pe
Joseph în timpul traducerii), să îi ridice în rangul de Preoți Aaronici, un
rang ce le dădea dreptul (şi care ne dă și nouă dreptul) să boteze. Mai târziu,
Petru, Iacob și Ioan li s-au arătat la ordinul lui Iisus și i-au ridicat în rangul
de Preoți Melchisedek, ce le dădea dreptul (drept pe care îl avem și noi) să
ofere Darul Sfântului Duh. În 1830, Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din
Urmă a fost oficial inaugurată.
– Cum a intrat mama voastră în contact cu această religie?
– În timpul studiilor de la Facultatea de Drept, mama a început să
se informeze despre această Biserică. Primele informații le-a primit de la
două cunoștințe din facultate, care i-au vorbit despre Biserica lui Mormon.
I-a atras atenția și a mers la biblioteca Universității „George Washington”,
unde, după ore de căutări, nu a reușit să găsească nimic despre „Biserica
Mormonă”. Bibliotecara i-a spus: „Draga mea, eu sunt membră a Bisericii
lui Iisus Hristos a Sfinților din Urmă, uneori supranumită Biserica
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Mormonă. Ia loc și o să-ți răspund la orice întrebare.” Mai târziu, mama a
primit mai multe informații de la Misionarii Bisericii și a considerat că
toate învățăturile sunt adevărate și credința lor oferea mai multă înțelegere
asupra cunoștințelor dobândite în Biserica Ortodoxă. Factorii principali,
ce au determinat-o pe mama să se alăture Bisericii lui Iisus Hristos a
Sfinților din Urmă, au fost rugăciunile și întrebările adresate lui Dumnezeu
cu privire la Cartea lui Mormon. Așa cum Profetul Moroni spune să facem,
la sfârșitul cărții (vezi Moroni 10: 3-5), așa a făcut și a fost botezată la scurt
timp după aceea.
– Apoi a fost atrasă la această biserică şi bunica voastră, Buni!
– Ca nou membru al Bisericii, mama a rugat-o pe mama ei (bunica
mea) să se uite prin cartea lui Mormon. Mama știa că, dacă bunica
promitea ceva, se ținea de cuvânt și bunica i-a promis că o va face. I-a trimis
un exemplar al cărții, dar o lună mai târziu încă nu avea un răspuns. Mama
era tare curioasă de părerea bunicii despre această Scriptură (care acuma
are un subtitlu nou, „Încă un Testament al lui Iisus Hristos”), așa că a
sunat-o şi a întrebat-o. Bunica i-a răspuns:
– Elena, trebuie neapărat să ne grăbim să traducem această carte,
pentru familia și prietenii noștri din România, ca să aibă și ei ocazia să
primească mesajul acesta minunat!
Înainte ca bunica mea (Ema) să fie botezată și să devină membră a
bisericii, a reușit să traducă aproape toată Cartea lui Mormon în
românește, iar mama a verificat traducerea și a făcut corecții minore. Ele
două au fost pietrele de temelie ale traducerii Cărții lui Mormon în
românește. Au trimis-o liderilor Bisericii Restaurate, care au fost foarte
bucuroși și, după ce au fost singurii posesori ai traducerii originale, au
decis să publice o parte din ea, în 1982. În 1989, Russel M. Nelson (membru
al Cvorumului Celor 12 Apostoli, acum Președintele și Profetul Bisericii)
a călătorit în România și a decis ca misionarii să meargă și să îi învețe pe
cei interesați de Biserica noastră. I-a dat mamei o copie a Rugăciunii
Dedicatorie, pe care ea a tradus-o în românește. La sfârșitul anului 1989,
după ce regimul comunist a fost înlăturat, misionarii noştri au primit
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aprobare să călătorească în România. Am două exemplare ale Cărții lui
Mormon în limba română. Dacă doriți, vă pot trimite un exemplar.
Am două fotografii ale cópiilor celor două cărți. Pe coperta
exemplarului cărții „Selecții din Cartea lui Mormon”, mama mi-a scris o
dedicație în limba română și în limba engleză. Aceste două publicații
rezultate din munca laborioasă a mamei și a bunicii sunt foarte dragi
sufletului meu!
În arhiva familiei mai păstrăm o scrisoare trimisă de Ezra Taft
Benson (membru al Cvorumului celor 12 Apostoli). Această scrisoare din
26 august 1975 ne-a fost dedicată tuturor membrilor familiei și arată
aprecierea Bisericii pentru munca depusă în încercarea transmiterii
Doctrinelor și Învățăturilor. Da, au reușit să recupereze multe dintre
paginile împrăștiate pe autostradă și le-au refăcut pe cele pierdute, ca să
poată să le trimită cât mai repede.
– În anii de după Revoluţia din 1989, şi pe străzile Clujului vedeam
perechi de tineri, cu cămăşi albe, cravată şi ecuson, care erau misionari ai
Bisericii voastre.
– La începutul anului 1990, Liderii Bisericii lui Iisus Hristos a
Sfinților din Urmă au rugat-o pe mama sa traducă niște documente
importante în vederea intrării României în teritoriul alocat muncii
misionare. Acestea cuprindeau și ghiduri pentru instruirea primilor
misionari, care au fost aleși să călătorească în România. A lucrat la
traduceri în Centrul de Instruire a Misionarilor din Utah. La mijlocul
anului 1990 a fost rugată să formeze o echipă de traducători, pentru a
traduce desfășurarea Conferinței Generale Semestriale a Bisericii.
Conferința Generală are loc în prima duminică din aprilie și octombrie și
în sâmbetele dinaintea acestor zile. Mama și echipa ei a fost prima care a
tradus discursurile Conferinței Generale în limba română, iar această
traducere a fost direct transmisă în România, în timpul celor cinci sesiuni.
– Când s-a îmbolnăvit mama Elena Victoria, fiica lui Perry?
– Mama a primit diagnosticul de cancer la colon în 1996, a fost
operată și părțile afectate i-au fost înlăturate. Dar, din cauza problemelor
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de sănătate din timpul vieții, a decis să nu accepte tratamentul cu
citostatice, pentru că i-ar fi deteriorat sănătatea mult mai rapid. Din păcate,
cancerul a revenit și a făcut metastaze la ficat. A murit din cauza cancerului
la ficat, în 27 martie 1998.
Revenind, pe scurt, mama și bunica au avut o contribuție
semnificativă în demersul Bisericii de a aduce lumina, adevărul,
cunoașterea și pacea locuitorilor minunați ai României. Toți cei care vor
dori, și de acum înainte să afle mai multe, vor putea obține informațiile și
binecuvântările datorită eforturilor lor de-o viață.
Încă un lucru despre accidentul tragic în care mama a rămas în
comă, în timpul călătoriei noastre spre Templul din Los Angeles (dar după
care și-a revenit datorită credinței, rugăciunilor și puterii Preoției
Melchisedek):
Aș vrea să menționez cât e de important Templul pentru membrii
Bisericii. Pentru că autoritatea lui Dumnezeu a fost readusă pe pământ cu
ajutorul lui Joseph Smith, puterea Preoției lui Elijah a fost pecetluită pe
pământ la fel cum e în Rai și i-a fost data lui Joseph Smith. Atunci când
această putere de pecetluire a fost restaurată, toate rânduielile sfinte,
precum botezul și cununia au avut (și au) loc doar în Templele din lumea
întreagă. Botezurile și confirmările pentru cei în viață se pot face în capele,
dar cele pentru cei decedați pot fi făcute doar în Temple. Căsătoria între
bărbat și femeie nu e valabilă doar pentru viața aceasta, ci pentru eternitate,
deci rânduielile în privința asta pot fi făcute în Templu, pentru cei în viață,
dar și pentru cei trecuți la cele sfinte.
Din acest motiv noi încercăm să găsim numele strămoșilor noștri și
să le oferim oportunitatea să accepte aceste rânduieli, iar noi putem să cerem
botezul și căsătoria în numele lor în Templele Bisericii. Dumnezeu oferă
tuturor posibilitatea de a primi botezul Bisericii Sale, indiferent dacă sunt în
viață sau nu. Toată lumea are dreptul la alegere…, nimeni nu este forțat.
– Voi credeţi în Biblia tradiţională?
– Noi credem că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, atâta timp cât
este tradusă corect. În unele cazuri, adevăruri importante au fost pierdute
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odată cu trecerea secolelor. Obiectivul Cărții lui Mormon este să aducă un
plus de lumină și înțelegere asupra informațiilor din Biblie și să ne arate
nouă, copiilor lui Dumnezeu, că prin Fiul Său El încă poate să își facă
dorința cunoscută, nu doar prin istoria lumii, în special acum, când Fiul
Său e pe cale să se întoarcă. Acum, când suntem înconjurați de întuneric,
confuzie și frământări, e bine să avem o Scriptură suplimentară, să ne ajute
pe calea întoarcerii către El. Personal, am cunoscut pacea prin cunoștințele
dobândite și am văzut atâtea miracole, datorită Evangheliei Restaurate a
lui Iisus Hristos. Noi credem că Dumnezeu a dezvăluit multe prin Fiul Său
și prin Profet și că va mai dezvălui multe alte adevăruri prețioase despre
Împărăția Sa pe pământ, pe măsura ce ne apropiem tot mai mult de a doua
venire a Fiului Său.
– Ce asemănări şi similitudini sunt între Biblie şi Cartea lui Mormon?
– Sunt multe similitudini, dar și câteva diferențe între Cartea lui
Mormon, Doctrine și Legăminte, și o a treia carte intitulata Perla Marelui
Preț, pe care Joseph Smith a tradus-o din textele antice. Diferențele apar,
în primul rând, pentru că astfel de principii au fost pierdute odată cu
trecerea timpului, sau pur și simplu pentru că Biblia nu a pus accent pe ele
(de exemplu, botezul pentru cei morți, detaliat în prima carte din
Corinteni) și, prin urmare, a trebuit sa fie rescrisă, așa cum a fost prezis în
Noul Testament, când s-a vorbit despre „restaurarea tuturor lucrurilor”.
Există o versiune completă și mult mai cuprinzătoare a Evangheliei lui
Iisus Hristos, pe care o avem acum, când Bastonul lui Iuda (Biblia) și
Bastonul lui Joseph (Cartea lui Mormon și volumele suplimentare) sunt
considerate ca fiind o singură lucrare. Toate aceste patru volume, pentru
noi, sunt „volume standard” ale Scripturii, care arată mult mai clar iubirea
mântuitoare a lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi și ne arată direct
calea pe care trebuie s-o urmăm, dacă dorim să ne întoarcem către El, să
cunoaștem adevărul și să acumulăm un plus de cunoștințe.
– Anul acesta se împlinesc 710 ani de la prima atestare documentară
a satului Nandra, an în care se va publica şi prima monografie a satului. Îţi
fac de pe acum invitaţia de a participa la acele manifestări jubiliare, în
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septembrie sau octombrie, în cazul în care condiţiile sanitare vor permite.
Te-ai alătura astfel celor 5 profesori americani, de la State University of New
York, College at Cortland, care au vizitat Nandra în ultimul deceniu. Ce zici
de această propunere?
– Mi-ar plăcea nespus să vin în România și să vizitez țara
strămoșilor mei, dar există două motive majore, pentru care știu cum aș
putea s-o fac. 1. Costurile (biletul de avion costă peste $2000/ persoană) și,
așa cum ai menționat, 2. COVID-19… E imposibil să prezicem dacă vom
avea voie să facem o călătorie în acest scop.
Sunt multe probleme de logistică, ce trebuie puse la punct, dar ar fi
minunat, dacă ar fi să fie. O să păstrăm legătura, să vedem dacă reuşim să
ajungem la un numitor comun.
– Îţi mulţumim pentru efortul de a răspunde la întrebările acestui
interviu!
– Mulțumim și noi pentru ocazia pe care ne-ați oferit-o, să ne
spunem povestea tuturor locuitorilor minunați ai satului Nandra și ai
României! Prin noi, ei vor vedea că Dumnezeu lucrează mai mult și mai
eficient în viețile altora și că și ei pot avea parte de mult mai mult, dacă
acceptă să primească unele binecuvântări în plus!
Iulie 2021
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„Mama, Elena Victoria, și-a numit noua fiică Nandra, după
satul natal a lui Budo”
Interviu cu John P. Johnson, nepot al lui Perry
– Dragă John, înainte de toate, te rog să ne
spui câteva lucruri despre tine. Ar fi trebuit să-ți
fac eu o scurtă prezentare, dar nu am informațiile
necesare (carieră, studii, familie, copii etc.).
– Dragă Ilie, ţin să îţi mulțumesc pentru
onoarea de a ne include familia în celebrarea
satului Nandra. Mă simt privilegiat, pentru că am
fost ales şi eu să-mi împărtășesc amintirile despre
bunicul meu, Nicholas B. Poruțiu-Perry (Budo
sau Nick, așa cum era cunoscut aici). Îmi voi da
toată silința să răspund la întrebări.
Nu știu ce informații aveți deja despre
mine, deci voi începe cu mențiunea că m-am
născut în Washington DC și am trăit prin multe state de-a lungul vieții.
Am absolvit Universitatea Brigham Young (BYU), unde am studiat
Psihologie Generală, dar înainte de a absolvi, am locuit un timp în Austria,
unde am fost trimis ca misionar al Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din
Zilele din Urmă. În perioada aceea am cunoscut o familie din România.
M-am întors acasă în noiembrie 1978, dar, înainte de a-mi relua
studiile la facultate, m-am înrolat în Armata Americană, ca Medic de
Teren (datorită trecutului medical a lui Buni). După terminarea perioadei
de instrucție, m-am întors la facultate, unde mi-am terminat studiile în
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psihologie, perioadă în care am și ales să o iau de soție pe draga mea Jenifer.
Avem patru copii împreună: Melissa Ann, Jessica Marie, John Perry Jr. și
Katherine Louise.
În perioada studiilor la BYU, am lucrat ca asistent la Spitalul
Regional de Psihiatrie, în cadrul secției de Medicină Comportamentală
pentru Adulți și, pentru o scurtă perioadă, chiar în cadrul secției pediatrice.
De asemenea, eu și Jenifer am făcut parte dintr-un program pentru cei cu
boli mentale cronice, până când ne-am mutat în Missouri, unde am lucrat
ca psiholog terapeut familial.
Ne-am mutat în Missouri, ca să urmez programul de master, dar mam reprofilat și am studiat Siguranță Industrială. De atunci lucrez în acest
domeniu. Cariera m-a trimis prin Arizona, iar acum mă aflu în Clearfield,
Utah, unde sunt Director al Siguranței Muncii, pentru o agenție de
angajări.
– Perry (Budo) a murit în 1968, iar în 1969 s-a născut Nandra, fetița
pe care au adoptat-o părinții tăi și care a primit acest nume simbolic. Cum
se explică această adopție, pentru că, în acel an, tu și frații tăi erați relativ
mici (de 13, 11 și 7 ani). Or, nu este ușor să crești trei copii, iar să crești patru
este și mai dificil!
– În perioada în care a murit bunicul meu, mama Elena era
profesoară la liceu și studia pentru diploma de Master, dar nu-mi aduc
aminte exact ce disciplină. Deși lucra și mergea la cursuri, a simțit că
trebuie să mai crească un copil, așa că au adoptat-o pe Nandra, care era
deja parte din familia noastră, de la vârsta de câteva zile.
– În ce context Nandra a primit acest nume? Era oare o clauză
testamentară a lui Budo? Ori părinții tăi au dorit să îi aducă un omagiu lui
Budo, care decedase cu un an în urmă?
– Nu fusese nicio clauză. Elena a dorit să comemoreze astfel
influența pe care tatăl ei a avut-o asupra noastră, așa că și-a numit noua
fiică Nandra, după satul natal a lui Budo. Mama era foarte mândră de
moștenirea ei culturală și mereu ne povestea întâmplări din copilăria ei din
România și ne împărtășea cât de mult își dorea să facă o vizită.
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Interesant a fost faptul că Nandra, după ce s-a căsătorit şi a avut
copii, și-a numit fiul Nicholas, în memoria lui Budo, deși nu l-a cunoscut
pe acesta. Probabil a fost inspirată să aleagă acest nume în timpul vizitei cu
mama în România, în anii ’80.
– Perry a emigrat în SUA în 1907, iar după cinci ani (1912), el și-a
deschis deja o afacere proprie (vânzări de automobile și componente de
mașini). De unde a avut bani pentru această afacere? Încă nu era cetățean
american, pentru a putea lua împrumuturi de la bănci!
– Să fiu sincer, nu știu prea multe despre prima parte a aventurii
lui Budo în America. Nu știu tot ce-a făcut, dar era foarte harnic și mereu
găsea oportunități de dezvoltare. După cum probabil știți, a lucrat ca
tâmplar liber-profesionist. Avea un partener de afaceri, pe nume Michael
Heitsch, și probabil el a contribuit financiar cel mai mult la afacere. În
1916, aveau o companie numită Quality Mill Company în San Bernardo,
California. Țin minte că i-am făcut o vizită domnului Heitsch și ei doi
vorbeau în ungurește.
– Budo ştia ungureşte, pentru că, după clasele primare din Nandra,
trecuse la Gimnaziul de Stat din Bichiş, unde limba de predare era maghiara!
– Nu ştiam acest detaliu. În orice caz, una dintre poveștile
binecunoscute în familia noastră este momentul în care un prieten de-a lui
Budo l-a rugat să îi personalizeze mașina și s-o facă să arate ca o trăsură de
epocă. Budo a făcut o treabă atât de bună, că a devenit faimos prin modul
în care a lucrat mașina în lemn și prin accesoriile pe care i le-a adăugat.
Acel client i-a adus faima și i-a dezvoltat afacerea într-un timp foarte scurt.
– Te întreb și pe tine, cum l-am întrebat și pe David: Care au fost
primele informații despre România, pe care le-ai primit?
– Am amintiri despre România de când eram mic. Locuiam la
câteva case distanță de bunici și luam cina la ei aproape în fiecare
duminică. Mâncam mămăligă, salată de boeuf, sarmale și salată de vinete.
Vorbeau în românește de fiecare dată, și împărtășeau amintiri. Anii aceia
au fost esențiali pentru mine, când, la masă, buni și Budo povesteau atât de
deschis despre România, despre familia lor și despre prieteni. Exista un
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zvon cum că tata s-a însurat cu mama ca să mănânce mâncare românească
toată viața! Înainte să facă nunta, tata a învățat-o pe mama să conducă și
Buni le gătea după fiecare lecție.
Mama le-a învățat pe Linda, pe Nandra și pe soția mea, că înainte
de căsătorie trebuie să învețe să facă mămăligă fără cocoloașe. Soția mea,
Jenifer, s-a panicat puțin, dar a reușit. Ani mai târziu a învățat-o și pe fiica
noastră același lucru.
De Revelion, Buni și mai târziu mama puneau tot felul de bunătăți
pe masă, ca să aducă belșug în Noul An, iar de Paști, Buni făcea cozonac.
Deci, după cum se vede, familia noastră a păstrat multe tradiții românești,
pe care azi copiii noștri le duc mai departe. Toți ajută cu mămăliga, John
Perry face cozonacul și Melissa și Jessica fac sărmăluțele.
Una dintre poveștile pe care mi le amintesc este despre momentele
pe care le-au trăit Buni, Budo și mătușa Maria, în timpul ocupației naziste
în România. Budo aflase că una dintre cunoștințele sale îi informase pe
germani că Budo ar fi evreu, iar Budo se temea că va fi arestat. Ca să-și
protejeze familia, și-a luat doi câini de pază și mânca doar cu două pistoale
lângă farfurie.
Una dintre învățăturile lui era: „Nu contează dacă ești țăran cu boi
sau un prinț într-o caleașcă; în fața lui Dumnezeu suntem toți la fel.” Mai
spunea: „Niciodată, niciodată, dar absolut niciodată să nu-ți uiți scopul.”
– Ce cuvinte românești mai știi?
– „Bună dimineața” și „neața”, „vreau să mă duc în pat”, „Nu mai
face asta”. Eram un băiețel foarte „activ”.
– Bunicii tăi şi mama ta s-au născut în România. Mai aveau accent
în limba engleză, ca toate pesoanele care învaţă mai târziu o limbă?
– Da, aveau un accent destul de puternic. Chiar și Elena vorbea cu
accent, deși plecase din România la vârsta de 12 ani.
– Ai aderat şi tu la aceeaşi religie, ca şi bunicii şi părinţii tăi?
– Da, fac parte din Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din
Urmă, de când m-am născut; la fel și soția și copiii noștri. Religia noastră
e o parte extrem de importantă a vieții noastre.
– Există români în Tempe, Arizona, unde locuieşti?
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– Nu mai locuim în Arizona (ne-am mutat în Utah, în 1999), dar,
în timpul în care am locuit acolo, nu am întâlnit alți români și nu știu dacă
existau comunități de români în zonă. În Utah mai aflam de români
ocazional, iar când trăia Elena eram vizitați uneori de familii de români.
– Aşa cum ştii, în 1989 a avut loc o revoluţie în România, transmisă
în direct de TVR, prin care dictatorul Nicolae Ceauşescu a fost înlăturat de
la putere, ca şi regimul comunist. Ai urmărit atunci mersul evenimentelor
din România?
– Știam cu toții ce se întâmplă în România și am urmărit cu sufletul
la gură tot ce se difuza la televizor. Violența a fost greu de digerat, dar ne-am
bucurat să vedem că România și-a obținut independența, în sfârșit.
– I-am trimis lui David mai multe fotografii din Nandra şi Cluj, pe
care ştiu că le-ai văzut şi tu. Ce impresie ţi-au făcut?
– Am văzut poza cu biserica din Nandra și cu afacerea lui Budo din
Cluj. Eu și Jenifer am fost foarte încântați să vedem locurile pe care le
frecventa Budo în tinerețe. Dacă era să urmeze tradiția familiei, ar fi
devenit preot, dar a ales să plece în America.
– După Al Doilea Război Mondial, bunicul tău, Budo, a fost nevoit
să revină din România (unde fusese dealer al Uzinelor Ford), înfiinţându-şi
în America o firmă de import-export. Ce s-a întâmplat cu această afacere,
după moartea lui?
– Cred că a ieșit la pensie după afacerea cu importuri și exporturi.
Țin minte că mama vorbea despre treaba asta, când eram mai tânăr, dar
Budo nu a mai administrat compania (din câte știu), după ce ne-am mutat
în California. Mi-ar fi plăcut să preiau frâiele afacerii, dar era deja închisă
în momentul în care ne-am mutat pe Coasta de Vest.
– Eşti mândru de strălucita carieră pe care a avut-o fiul unui ţăran
din Nandra?
– Mereu am fost foarte mândru de bunicul meu. A fost muncitor și
mi-a insuflat etica în muncă. Fiind copil, obișnuiam să stau la ei peste
noapte și imaginea cu masa lui de lucru îmi este întipărită în minte.
În 1966, am fost într-un orășel din Oregon, în vacanța de vară.
Înainte să plecăm, Budo a construit un cufăr mare de lemn, ca să luam cu
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noi vesela și ustensilele pentru picnic. L-am pus într-o remorcă în spatele
mașinii și ne-a fost de mare folos pe drum, în timpul opririlor. Am avut
cufărul mulți ani. Mi-l amintesc pe Budo lucrând la el în garaj și folosind
o grămada de unelte. Designul era foarte ingenios, cu picioare care se
înșurubau, ce ne permitea să-l punem oriunde doream. De asemenea, l-a
ajutat pe tata să extindă casa din San Bernardino și să construiască
dulăpioare pentru garajul din Rialto.
Budo era un om foarte iubitor și îi plăcea să-și petreacă timpul cu
nepoții lui. Eu iubeam mai ales felul în care decora pomul de Crăciun. Avea
un simț al umorului extraordinar; vedea umor și în lucrurile simple, ceea
ce ne lua mereu prin surprindere și ne făcea să râdem.
Deși a avut mult succes în afaceri, avuția lui cea mai de preț a fost
familia. Și-a abandonat averea pentru a-și proteja familia și pentru
libertate. Am încercat mereu să-i urmez exemplul și să nu pun prea mult
preț pe lucrurile materiale, pentru că familia e cea mai importantă.
– De ce mătuşa ta, Maria Eva, care are acum 97 de ani, nu mai vrea
să audă de România?
– Chiar nu știu de ce. Linda ar putea să va spună mai multe.
– Ce zici, ai putea face o vizită în România?
– Tuturor ne-ar plăcea să facem o vizita în România (eu îmi doresc
asta de mulți ani), dar n-am putut până acum, din cauza programului
încărcat și nu ne-am permis financiar. Ne gândim să venim anul acesta,
dar va fi dificil.
O ultimă idee: mezina noastră, Katherine, este în special interesată de
România și încearcă să învețe limba. A studiat muzica de operă la facultate,
influențată de Buni, care avea o voce frumoasă de soprană. Numele de scenă
al lui Katherine este Katherine Filipescu și îi plac mult cântecele românești.
Spune că o ajută să se simtă mai aproape de strămoșii ei.
– Îţi mulţumesc foarte mult pentru interviu!
– Și eu îți mulțumesc!
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Elena Victoria Perry-Johnson,
Crâmpeie din povestea vieţii mele
Un alt câştig al faptului că am reuşit, după
eforturi îndelungate, să intrăm în contact cu doi
dintre nepoţii lui Nicolae Poruţiu-Perry, David şi
John, este că David ne-a pus la dipoziţie câteva
ore de înregistrări video ale Elenei Victoria
Perry-Johnson, fiica cea mică a lui Nicolae
Poruţiu-Perry. Iniţial, David ne-a spus că mai
întâi trebuie să facă ei o transcriere a mărturiilor
mamei lor, operaţie care ar dura câteva luni, în
cazul fericit în care s-ar găsi persoana potrivită să facă acest demers. I-am
propus să ne trimită, via email, înregistrarea respectivă, urmând ca noi să
încercăm să facem simultan şi transcrirea mărturiilor de pe banda video, şi
traducerea în limba română a acestora.
Am avut noroc că am găsit persoana competentă pentru aşa ceva:
Doamna Diana Livesay, experimentată traducătoare, cu un stagiu de mulţi
ani petrecuţi în SUA, dar revenită în România, alături de soţul ei, american.
S-a nimerit ca Diana să ne fie şi studentă, şi pasionată de istorie şi literatură,
încât nu se putea găsi un om mai potrivit pentru demersul nostru. Îi
mulţumim, şi din acest colţ de pagină, pentru răbdare, pasiune şi
competenţă – calităţi pe care şi le-a folosit cu prisosinţă în efortul migălos
de transcriere şi traducere simultană a mărturiilor de faţă.
Mărturiile Elenei Victoria au fost înregistrate cu câteva luni înainte
ca aceasta să plece „în altă galaxie”, cum ar fi zis Mircea Eliade.
Rostite liber, aceste mărturii nu au rigoarea textului scris, în schimb
se bucură de farmecul şi spontaneitatea expunerii libere, cu întâmplări
insolite, povestite cu mult umor. Aflăm astfel numeroase informaţii cu
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aspect istoric, social sau moral: viaţa petrecută în România, la Cluj şi la
Bucureşti (de unde a plecat în SUA, la vârsta de 12 ani); modul cum tatăl
său a fost obligat să îşi închidă afacerea (era reprezentant al Uzinelor Ford
în România), la începutul celui de-Al Doilea Război Mondial, „fără să
poată lua cu el măcar o şurubelniţă”; adaptarea la noua viaţă în America;
întâlnirea cu o nouă religie – a mormonilor; recrutarea sa de către CIA, în
calitate de traducător; întâlnirea cu soţul, Stanley Fred Johnson; întâmplări
legate de naşterea copiilor etc.
Elena Victoria avea multe de povestit, dar boala a împiedicat-o să
ducă acest proiect până la capăt. E regetabil că nu a apucat să rememoreze
vizita sa la Nandra, în anii ’80, alături de fiica ei adoptivă, Nandra! Nici
fotografiile făcute cu acea ocazie nu se ştie unde sunt.
Să ne bucurăm însă că avem măcar aceste mărturii salvate, care ar
putea constitui, alături de povestea vieţii tatălui său, Nicolae PoruţiuPerry, pretextul unui autentic roman!
*
„Tata n-a avut voie să ia nici măcar o șurubelniță”
– John, dragul meu, du-i te rog pe cei mici în cealaltă cameră și
roagă-i să stea în liniște. Fetele vor dori să audă povestea. Trebuie să stea
cât mai aproape de mine.
– Linda, spune-le tuturor că încep să înregistrez. Vă voi spune
povestea vieții mele.
Aceasta este povestea Elenei Victoria Perry-Johnson.
M-am născut în Cluj, Transilvania, România, pe 18 august 1928.
Fiicele lui John m-au rugat să le dau mai multe detalii despre o întâmplare
petrecută în spital, la scurt timp după ce l-am născut. După cum știți, John
este primul nostru fiu. S-a născut pe 7 octombrie 1957, la Maternitatea din
Washington DC. Procedura de rutină presupunea ca nou născutul să-i fie
adus mamei a doua sau a treia zi, pentru a fi alăptat. Asistentele împingeau
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Nicolae, Elena Victoria, Maria şi Ema Poruţiu-Perry, în România

cărucioare cu bebeluși pe holurile spitalului și îi duceau la ușile saloanelor,
unde se aflau mamele lor. La scurt timp după naștere, a doua sau a treia zi,
știam că era timpul să-mi hrănesc fiul și nu mai aveam răbdare să-l văd pe
John. Nu l-am găsit, așa că am țipat după asistente, având un sentiment de
neliniște în suflet. Le-am întrebat:
– Unde îmi este copilul?
Asistenta care a venit la ușa salonului mi-a răspuns:
– Care copil?
– John Johnson, i-am spus eu.
– L-am căutat, dar singurul bebeluș pe care l-am găsit cu un nume
similar este John Larson.
Bineînțeles că teama s-a intensificat. După ce am așteptat
aproximativ jumătate de oră, timp în care asistentele îmi căutau copilul,
m-am ridicat din pat, mi-am luat halatul și am pornit singură pe coridoare.
Când am deschis ușa salonului, am văzut căruciorul în care transportau
nou născuții, în care se afla cel mai adorabil băiețel pe care l-am văzut în
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viața mea. Mi s-a părut că semăna cu John, dar asistentele mi-au spus că
era al familiei Larson. M-am uitat la el și am exclamat:
– Cât ești de frumos! Ce n-aș da să fii al meu!
Am decis să îl examinez mai îndeaproape și am găsit eticheta cu
numele bebelușului, pe care scria „John Johnson”. Am fost atât de fericită, că
am alergat dintr-o parte în alta a coridorului. În sfârșit, îmi găsisem copilul!
M-am întors în salon și am luat în brațe copilul acela minunat, l-am
îmbrățișat, l-am sărutat. Eram atât de fericită că era al meu. L-am alăptat
și l-am trimis înapoi în camera în care erau ținuți bebelușii, de data aceasta
cu instrucțiuni pentru personalul medical să-i schimbe numele în registru.
Asta e aventura prin care am trecut la nașterea tatălui vostru. Aveți
întrebări?
Acum, cu permisiunea voastră, aș dori să încep să-mi expun
testamentul sub forma unei povești. În primul rând, îmi doresc pentru
soțul meu, pentru minunații mei copii și pentru toți nepoții mei (inclusiv
pentru viitorii mei nepoți și strănepoți, pe care nu voi apuca să-i cunosc),
să înțeleagă faptul că Dumnezeu e adevărat, că Iisus, fiul lui Dumnezeu,
este mântuitorul nostru, al tuturor, iar cel mai important este că El este
liderul bisericii noastre. Dacă vreodată vă veți afla într-o perioadă grea,
înconjurați de oameni răi, amintiți-vă că aveți biserica și preoții, cele mai
mari puteri din lume. De asemenea, știu că Sfântul Duh este un mediator,
un ajutor care e menit să vă aducă pace în suflete, deci, dacă vreodată veți
avea o revelație, să vă întrebați dacă vă aduce pace și dacă e în concordanță
cu adevărurile Bisericii Mântuitorului, dacă revelația vine de sus. Dacă nu
vă aduce pace, doar deșertăciune sau frământări, veți ști că nu ascultați
vocea care trebuie. În al doilea rând, din toată inima mea vreau să credeți
că Dumnezeu vă iubește. E o iubire pură, infinită, care nu poate fi descrisă
mai mult de atât.
Am avut privilegiul să simt asta cu o ocazie specială, la dedicația
din Templu, când am reușit să obținem un loc și am ascultat o dedicație
superbă. Când am ajuns în momentul în care lumea flutura batistele în
timp ce îi mulțumea lui Dumnezeu, în loc să auzim muzica din fața
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camerei, o auzeam de sus și din spate,
înconjurându-ne. Eram toți înconjurați
de o melodie divină. Puțin mai târziu
am simțit ca și când am fost învelită cu
cea mai confortabilă pătură și luată pe
sus. Nu pot să vă explic puritatea
momentului. Nu există cuvinte în limba
engleză sau în limba română să pot
explica. Timp de câteva minute am avut
ocazia să simt frumusețea și perfecțiunea
iubirii lui Dumnezeu și de aceea e de
datoria mea să va spun că iubirea pe care
Tatăl Ceresc o are pentru noi trebuie s-o
oferim mai departe. Pot să vă povestesc
ore întregi despre asta, vouă și oricui vrea
să asculte, dar acum vreau să va povestesc
despre familia mea.
Părinții mei au fost oameni
minunați și sunt motivul pentru care
Elena Victoria și Maria Eva, studente
voi toți din jurul meu aveți părinții pe
care îi aveți. Mama mea se numea Ema Filipescu, Perry după căsătorie, dar
Filipescu era numele ei de fată. S-a născut la Huși, un orășel din Moldova,
din estul României. Moldovenii sunt oameni foarte buni, docili și iubitori.
– Poți să ne explici numele tău românesc? a întrebat Linda.
– Numele meu este Elena Victoria. Perry este numele pe care tatăl
meu l-a ales, când a venit în Statele Unite, pentru că Poruțiu era prea greu
de pronunțat pentru americani. Când s-a întors în România a pus o
cratimă între cele doua nume (Perry-Poruțiu). Mulțumesc, Linda, pentru
întrebare!
Mama mea s-a născut într-o familie cu 13 copii și a avut o grămadă
de responsabilități. Tatăl ei lucra la biserică, soțul ei era avocat și cu
trecerea anilor a ajuns să-și crească frații. Aveau o situație financiară
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precară, așa că bunica mea a vândut pământul bucată cu bucată, ajungând
la sapă de lemn. Cea mai mare dorință a mamei a fost să devină profesoară
de istorie și să cânte muzică de operă. Avea o voce superbă. Nu știu câți
dintre voi v-o amintiți cântând; poate copiii mei și-o amintesc, dar acasă la
noi, în România, obișnuia să cânte la pian și cu vocea și toți oamenii care
treceau pe stradă se opreau să o asculte. Din păcate, cei ve doreau să devină
cântăreți de operă, în 1915, nu erau văzuți cu ochi buni, așa că familia ei s-a
împotrivit apariției sale pe scenă. Unchiul ei a sfătuit-o să se înscrie la
Facultatea de Medicină. Nu avea inclinație către așa ceva, dar lua note
foarte bune, așa că s-a chinuit să obțină o bursă. Până la urmă a primit
bursa „Regele Ferdinand”, dar și așa a trebuit să se prezinte în fața fiecărui
profesor, ca să-și susțină pregătirea. A depășit fiecare obstacol și a fost
admisă la Facultatea de Medicină, în 1915. Atunci lucrurile stăteau puțin
diferit. După terminarea liceului trebuia să mergi direct la Medicină și
stăteai la facultate timp de șapte ani. A fost singura fată din grupa ei, iar
procesul a fost lung și greu, dar a fost printre primele doctorițe din
România. În 1919 a obținut diploma după anii inițiali, dar a și terminat
facultatea. Mi-a povestit că, atunci când s-a întors acasă după ultimul
examen, s-a întins în pat, a ridicat brațele către tavan și i-a mulțumit lui
Dumnezeu pentru tot sprijinul.
A trebuit să plece în Transilvania, la Universitatea din Cluj, unde
se afla cel mai mare spital, nu doar din România, ci din toată Europa de
est. Vreau să menționez că mama mea era foarte scundă (aproximativ 158
cm), era slăbuță și foarte frumoasă. I-ați văzut poza în proiecția de astă
seară. A devenit una dintre cele mai cunoscute doctorițe din oraș. Părul ei
era negru ca abanosul, avea ochii căprui. Era o fire calmă și dulce. Nu ridica
vocea foarte des. Eu și tatăl meu suntem transilvăneni și aveam
temperamente foarte diferite, ne supăram foarte repede, ne trecea până la
sfârșitul zilei și iertam ușor.
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Două familii. În faţă: Ema Perry, John Johnson, Elena Victoria.
În spate: David Johnson, Perry, Stanley Fred Johnson, Linda Johnson.

Vreau să vă spun cum l-a cunoscut pe tatăl meu, iar apoi vă voi
povesti despre el. O să vă placă. Tata era proaspăt întors din America 250, în
1922. Venise pentru că mama lui era pe moarte și a vrut s-o vadă pentru
ultima dată. În timp ce se afla în România, singura lui soră, Maria, a dat
naștere primului ei copil. Din cauză că a născut acasă la țară și a fost asistata
doar de o moașă, opt săptămâni mai târziu încă sângera. Tata era îngrijorat
și a decis să o ducă la spitalul mare din Cluj. Așa a și făcut, dar înainte de
asta a cerut recomandări de la toată lumea, pentru cel mai bun doctor. Toți
din Cluj l-au sfătuit să meargă la Dr. Filipescu. S-a îngrijit de mătușa mea
și a operat-o (i-a făcut o histerectomie), pentru că avea o infecție severă. I-a
spus că poate să o ia acasă în 10 zile, dar de obicei pacienții erau ținuți timp
Aplicaţia pentru viza de România a lui Nicholas Perry, din 1922, este publicată în cartea
de faţă.
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de 30 de zile. În fiecare zi din cele 10 zile, tata a vizitat-o pe Maria și i-a
adus câte un buchet enorm de flori și o cutie de ciocolată. Dar sora lui,
simțind posibilitatea unei relații, i-a dat florile și cutiile de ciocolată mamei
mele, spunându-i că tatei îi e rușine să i le dea personal. La sfârșitul celor
10 zile, destinul lor a fost pecetluit. Au ieșit la câteva întâlniri și 15 zile mai
târziu erau deja logodiți. Tata a trebuit să se întoarcă în SUA, pentru că
avea multe afaceri, dar vă voi povesti asta mai târziu.
Permiteți-mi o completare la povestea asta. Obiceiul în România
era să plătești fiecare persoană care s-a ocupat de tine sau de ruda ta în
spital, inclusiv bucătarii, farmaciștii și alți oameni din fiecare departament.
A fost la mama să plătească și i-a spus:
– Nu, nu, nu! Nu pot să vă iau un ban!
– Dar ați operat-o pe sora mea, trebuie să-i acceptați.
– Nu! Nu pot!
– Dar de ce?
– N-ai de gând să mă mai vezi? a întrebat mama. După toate florile
și cutiile de ciocolată pe care mi le-ai trimis?
Tata a rămas șocat. Trebuia să spun că el avea un respect atât de
mare pentru mama, că vorbea cu ea la persoana a III-a. I-a spus:
– Bineînțeles, dacă doamna doctor îmi va permite s-o mai văd, o
voi face.
Dintre toate învățăturile mamei mele, trei dintre ele îmi sunt în
minte mereu.
1. Prima parte a corpului tău, care atinge podeaua dimineața, ar
trebui să fie genunchii tăi.
2. Și-a dorit ca noi să fim respectuoși și niciodată să nu fim aroganți.
Părinții mei deveniseră deja foarte bogați, milionari, locuiau într-o casă cu
20 de camere și aveau șapte servitori, dar niciodată n-au vrut ca noi să
devenim ca ceilalți copii bogați, cu nasul pe sus. Metoda ei a fost de a ne
trimite cu niște angajați după școală, în weekenduri și în timpul vacanței.
De exemplu, aveam o bucătăreasă care lucra la noi în casă de la 4 dimineața
până după-masă. Devenise parte din familie. În timpul liber, eu trebuia să
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o acompaniez, să fac tot ce-mi spunea, pentru ca ea era șefa mea și, dacă
trebuia să spăl o tigaie sau să mătur, trebuia s-o fac după indicațiile ei. Deși
a fost dură, m-a învățat foarte multe lucruri. Pe lângă bucătăreasă, a trebuit
să învăț și de la menajeră cum să fac paturile, să spăl podelele, să curăț
covoarele, pentru că pe vremea aia nu aveam aspiratoare. În sfârșit, al
treilea mentor al meu a fost grădinarul. Ne-a învățat unde să punem
pământul de flori și multe alte lucruri legate de grădinărit.
3. Al treilea lucru foarte important, pe care l-am învățat de la
mama, a fost încă de pe când aveam vreo patru ani. Mi-a spus:
– Elena, atunci când promiți ceva, dacă nu ești moartă, trebuie
neapărat să te ții de cuvânt! Dacă ești atât de bolnavă, încât nu te poți mișca,
trebuie să ceri ajutorul cuiva, pentru a-ți îndeplini promisiunile.
Am crescut cu asta în minte și de aceea azi, când un doctor sau o
asistentă îmi spune că mă va suna în 15 minute și aștept o zi întreagă,
consider că e lipsă de profesionalism.
Dar acestea sunt cele trei lucruri, pe care vreau să vi le amintiți și voi.
Mama era un medic minunat, un servitor al pacienților, care nu
accepta nimic de la oamenii săraci. Singura dată când accepta ceva era când
mergea la piață o dată pe săptămână și o femeie alerga după ea, țipând:
– Doamna doctor, luați puiul ăsta! Vă rog, luați o duzină de ouă!
Mai accepta astfel de cadouri.
Acum vreau să va povestesc mai multe despre tatăl meu minunat. Se
trage dintr-o familie bună, numită Poruțiu. Am primit atâta ajutor din
partea tuturor; vă spuneam în ianuarie cum am reușit să completăm arborele
genealogic deja cu sute de nume și e aproape gata. Cred că de asta m-a ținut
Dumnezeu pe pământ și acum parcă mi s-a ridicat o piatră de pe inimă.
Membrii familiei lui era minunați. Am aflat că al zecelea străbunic
al meu era un servitor (nu un sclav, pentru că persoana lui nu era posedată
de altul), care avea libertate să facă ce dorea, dar era legat de pământul pe
care îl muncea. Acest strămoș al meu i-a spus nevestei lui să adune sfatul
satului, notarul, avocatul, primarul, preotul. Dorea să le explice că, pentru
tot ce făcuse, merita să fie un om liber, dar nu știa cum să-și trăiască
libertatea la 67 de ani, după ce trăise pe moșia respectivă toata viața. Dar a
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dorit să le transfere libertatea celor doi fii ai săi, pentru că erau tineri. Sfatul
a fost de acord, iar cei doi fii s-au înrolat în școala teologică a Bisericii
Greco-Catolice. Acei doi băieți au avut cel puțin 900 de urmași și în fiecare
familie era cel puțin un preot (de obicei patru-cinci alegeau preoția) și cel
puțin o fată, care devenea soție de preot; deci în familia noastră se găsesc
în jur de 400 de persoane, care şi-au dedicat viața lui Dumnezeu. Aceștia
sunt strămoșii noștri și știu că mă așteaptă la Porțile Raiului, cu nerăbdare.
Tatăl meu era un om scund, comparativ cu americanii (1,70-1,73),
dar în familia Poruțiu el era cel mai înalt. Avea părul blond, ochii albaștri
și pielea foarte albă. La vârsta de 12 ani umbla pe ulița satului natal,
Nandra, călcând cu opincile în noroiul de pe marginea drumului. A
observat o bucata de hârtie în noroi, a scos-o și, deși era foarte murdară, a
vrut s-o citească. A dus-o acasă, a curăț-o și a descoperit o pagina
frumoasă, pe care scria: „Vino în America, țara visurilor tale!” La acea
vârstă fragedă s-a hotărât să vina aici, dar nu știa cum. Avea 6 frați, erau
săraci, nu avea nicio posibilitate să-și găsească drumul spre America. Mai
mult decât atât, Guvernul României îi impunea să se înroleze în armată la
18 ani 251. Dar totuși a încercat și a plecat de acasă pe la 13 ani și a călătorit
la Blaj, un oraș mai mare, unde erau multe școli teologice și școli de
meserii. S-a înscris ca ucenic la un tâmplar și a învățat cum să sculpteze
mese și scaune. Până la vârsta de 16 ani devenise foarte iscusit în meseria
pe care și-o alesese. Într-o zi a fost vizitat de un avocat, ce căuta obiecte
unicat pentru nunta lui, care se apropia. I-a spus:
– Nick, ai fi de acord să lucrezi pentru mine un an de zile și să-mi
faci toată mobila pentru camera de zi? Cum ai vrea să fii plătit?
– Cu un pașaport și bani să plec în America! a spus tata.
Avocatul i-a promis că, dacă se ține de muncă, îi va împlini dorința.
Un an mai târziu a venit să ridice comanda și a fost foarte impresionat. I-a
dat pașaportul și destui bani, cât să înceapă o viață nouă 252.
În 1906, când Nicolae Brudan-Poruţiu ar fi împlinit 18 ani, Transilvania era parte a
Imperiului Austro-Ungar, deci Guvernul României nu putea impune aşa ceva unei ţări străine.
252
Într-adevăr, la 7 ianuarie 1907, Nicolae Brudan-Poruţiu a părăsit Transilvania, plecând
în America, din Hamburg, cu vaporul „Keiser Wilhelm II”.
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Tata a venit aici în 1907, fără să știe limba engleză, fără să cunoască
pe nimeni și cu foarte puțini bani rămași, după ce și-a plătit biletele. În 10
ani, ajunsese să fie proprietarul a șapte case și al unei companii în
California. Cât am copilărit în România, mi-l amintesc pe tata, spunând că
„așa ceva poți obține doar în America”.
A luptat în război
ca pilot american, după ce
și-a obținut cetățenia, a
avut o carieră strălucită și
la un moment dat și-a luat
o lună liberă, să se relaxeze
după război. Apoi vă amintiți că v-am povestit cum a
fost chemat la căpătâiul
mamei sale...
După ce a cunoscut-o pe mama, au decis
să se căsătorească. El s-a
întors în America, și-a
vândut toate casele și afacerea, Quality Mill Company. A avut un partener
extraordinar și onest, nu
au existat datorii între ei și
au rămas prieteni până la
moarte. În momentul în
Maria şi Elena, cu bunica lor maternă
care a plecat din America,
a plecat cu o grămadă de
bani și ca reprezentant Ford Motor Company, pentru Europa de Est. El a
fost cel care a dus în România prima camionetă Ford, primele echipamente
stradale și agricole. În anul 1928 era multimilionar. Când Marea Criză
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Financiară a lovit lumea, regele acela tâmpit al României 253 a dat o lege prin
care fiecare datorie este anulată. Legea este perfectă pentru cei care aveau
datorii, dar tata oferea împrumuturi de mare valoare și peste noapte a ajuns
la sapă de lemn. Avea 31 de ani 254. Îmi amintesc foarte bine cum plângea
în timpul nopții, uneori chiar în timpul zilei. Deși era un om puternic,
atunci când a pierdut totul i-a fost foarte greu. Mi-o mai amintesc pe mama
încurajându-l și oferindu-i suport moral. Îi spunea: „Nu-ți face griji. O să
trecem și peste asta!” Din acest motiv, mama s-a întors la muncă și între
1930 și 1934 au muncit să-și reclădească afacerea și și-a plătit toate
datoriile. A cumpărat o fabrică în România și a început să producă
automobile cu piese aduse din străinătate.
Până în 1939 a redevenit multimilionar. Apoi au venit germanii, în
septembrie 1939. L-au vizitat la fabrică și i-au spus că are 24 de ore să
decidă să le dea fabrica sau să o transforme în suport de război pentru
germani ori îi va fi confiscată. Tata era cetățean american, așa că le-a
refuzat oferta. A doua zi de dimineață i-au luat absolut tot din fabrică și au
închis-o. Tata n-a avut voie să ia nici măcar o șurubelniță. Din nou a fost
ruinat peste noapte, devenind depresiv, iar mama a trebui să-i ofere tot
suportul.
Ne-am mutat la București, ca să fim departe de nemți, și acolo a
deschis o afacere cu exportul de sodă caustică și alte substanțe. Până în
1941 și-a recuperat banii, dar știa că războiul era aproape, așa că a început
să își planifice plecarea, dar mama era medic român, încât îi era interzisă
ieșirea din țară. Noi, copiii, aveam voie să plecăm. În sfârșit, în ianuarie
1941 a dat tot la schimb (afacere și casă), pentru permisiunea de a ieși din
țară, însoțit de mama și de copii.

E vorba de Regele Carol al II-lea, revenit pe tronul României în iunie 1930.
Fiind născut în 1888, Nicolae Brudan-Poruţiu Perry nu putea avea, în anii ’30, doar 31
de ani. Poate 41.
253
254

458

Elena Victoria Perry-Johnson, Crâmpeie din povestea vieţii mele

„În loc să ne spună să fugim și să ne ascundem, tata ne-a spus să ne
rugăm”
Îmi amintesc ziua în care am plecat. Era sâmbătă și toți eram atât
de fericiți că vom fi liberi, dar în același timp eram triști, pentru că ne lăsam
restul familiei în urmă. Din momentul în care a încuiat ușa pentru ultima
dată, niciunul dintre părinții mei nu și-a exprimat regretul pentru alegerea
făcută.
Am multe amintiri cu vorbele tatălui meu, dar trei dintre ele îmi
sunt imprimate în minte mereu.
1. Nu contează dacă ești țăran sau rege, toți suntem la fel în ochii
lui Dumnezeu.
2. Mi-a spus mie și surorii mele să fim mereu modeste.
3. Transilvănenii sunt cunoscuți pentru hărnicia lor și să nu ne dăm
niciodată bătuți.
Acum vreau să vă povestesc puțin despre fratele 255 și surorile mele.
Am avut un frate mai mare decât mine. Se numea Gheorghe Poruțiu și s-a
născut în 1923. Părinții mei mi-au spus că era un înger de copil, dar din
păcate a făcut o peritonită, când mama nu era acasă, și a murit în chinuri
groaznice, în 1927. Mama și-a pierdut tatăl în același an. I-a fost foarte
greu. Erau creștini minunați, dar nu aveau scriptura adevărată, pe care o
avem noi 256. Amândoi părinții mei au suferit mult în acel an, dar mama
mai mult decât tata, pentru că nu se putea obișnui cu ideea și nu înțelegea
de ce i se întâmpla fix ei așa ceva.
Într-o zi, în vara anului 1927, tata i-a spus mamei: „Lasă-mă să te
duc în America în vacanță, să ne destindem puțin!” Așa că au plecat în
De fapt, familia Poruţiu a avut doi băieţi, care au murit de mici: Cristian (1922-1923)
şi Gheorghe (1923-1927).
256
E vorba de Cartea lui Mormon. Un alt testament al lui Isus Hristos, publicată de Biserica
lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, carte pe care chiar Elena Victoria,
împreună cu mama ei, a tradus-o impecabil în limba română (coperta este publicată la
p. 805 din acest volum).
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vacanță, în august 1927. La scurt timp mama a avut un vis, în care băiețelul
ei, care a murit la patru ani și jumătate, a vizitat-o și i-a zis: „Mamă, nu te
îngrijora! Sunt bine unde sunt și în curând va veni cineva în locul meu.”
Ea n-a înțeles exact, dar fix un an mai târziu, în august 1928, s-a născut
Elena, adică eu. Nu eram băiat, dar mi-au spus că arătam la fel ca fratele
meu. Toată viața m-am simțit mai aproape de el decât de sora mea sau
orice prietenă. Am impresia că e lângă mine întotdeauna. Acela a fost unul
dintre primele vise, care a devenit realitate.
Vreau să vă spun câte ceva despre primii mei cinci ani de viață. Sunt
atâtea lucruri pe care vreau să vi le împărtășesc, despre anii dinainte de
mutarea noastră în America, despre tot ce am învățat și despre cât de mult
mi-au ajutat în viață.
Una dintre cele mai clare amintiri pe care le am este despre un
cutremur de 7,5 grade pe scara Richter, în București 257. M-am trezit în
mijlocul nopții. Dormeam în pat cu sora mea. Am auzit un sunet
îngrozitor, similar cu un tren care trecea foarte aproape și totul începuse
să se miște. Am sărit din pat și am alergat către camera părinților noștri.
Ne-am întâlnit cu ei în solar, care, din cauză că era construit din sticlă, era
cel mai periculos loc în care puteam să fim. În loc să ne spună să fugim și
să ne ascundem, tata ne-a spus să ne rugăm. Nu era Mormon, dar ne-a
adunat în cerc și a început să spună o rugăciune, ca Dumnezeu să ne
protejeze. Cutremurul a durat aproximativ un minut și jumătate, timp în
care ne-am rugat. La sfârșit am început să inspectăm casa și curtea. În
dreapta locuinței noastre era o clădire foarte înaltă, cu opt etaje, dar care s-a
prăbușit în timpul cutremurului. Auzeam urlete și gemete venind din
direcția aceea. În stânga noastră era casa vecinilor, care era parțial
prăbușită. Am intrat la noi în casă și am verificat fiecare cameră și singura
stricăciune pe care am găsit-o a fost în camera de depozitare, unde toate
vasele și paharele de sticlă ale mamei se întorseseră la 180 de grade. Aceea
a fost dovada supremă cât de puternică și imediată este puterea rugăciunii.
257

E vorba de cutremurul din 1940, care a devastat şi capitala.
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Ca o paranteză, vă spun că azi noapte n-am vrut să-l deranjez pe
Stan, pentru că m-am trezit de două-trei ori pe noapte. M-am gândit că pot
să mă duc la baie singură și am reușit cu greu. Când m-am întors și am
încercat să mă urc înapoi în pat, mi-a fost imposibil, pentru că nu-mi pot
ridica piciorul drept mai mult de câțiva centimetri. Așa că am spus o
rugăciune și l-am rugat pe Dumnezeu să mă ajute să mă urc singură în pat,
ca să nu-l deranjez pe tati. Am primit cele mai clare instrucțiuni, unde să
pun piciorul drept, unde să-l pun pe stângul, cum să-mi poziționez corpul.
Mi-a luat 15 minute, dar am reușit. Asta e puterea rugăciunii și vă sfătuiesc
să va amintiți asta mereu.
Îmi amintesc unele lucruri din primii ani ai copilăriei mele, în
special accidentele pe care le-am avut. Mama mi-a spus că am avut fiecare
boală din dicționarul medical. De exemplu, am făcut septicemie la doi ani,
o infecție a sângelui și pe vremea aceea nu se prea găseau antibiotice. Rata
mortalității era de 97% și eu am avut noroc să fiu printre cei 3%.
Prima întâmplare nefericita a fost când dădaca m-a scăpat în cap
pe niște scări de piatră. Mi-am revenit. Am avut tot felul de boli și din ceva
motiv am trecut peste toate. Într-o zi au venit niște oameni să mă măsoare
pentru un sicriu, dar nu-mi sunase ceasul. Nu doar eu am fost bolnavă tot
timpul, ci și tata. De exemplu, el a făcut o obstrucție intestinală în 1936,
din nou, într-o vreme în care nu se găseau antibiotice. A fost la un pas de
moarte săptămâni întregi, dar a supraviețuit. De asemenea a avut ulcere pe
picioare și a avut dureri cumplite. A avut ulcere în zona pelviană toată
viața, dar a reușit să se trateze în America. Cu toate acestea, am fost un
copil foarte fericit și am iubit viața. În timpul ală ne mutasem în fabrică,
unde era o casă cu o grădină separată pentru noi și tare mult îmi plăcea să
mă bag în toate și să fac pozne.
La vârsta de cinci ani am mers la grădiniță și îmi amintesc foarte
clar experiența pe care am avut-o și urmările acesteia. Mi-a plăcut la
grădiniță, dar într-o zi, regele României a venit la Cluj pe nepusă masă și
de fiecare dată când venea regele, toată lumea lăsa de izbeliște ce făcea și
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mergea să-l vadă 258. Educatoarele au plecat de la grădiniță. Mama avea un
program foarte bine organizat. La ora nouă mă lăsa la grădiniță și mă lua
la prânz. Ea nu știa că regele era în vizită în oraș. Toate cadrele didactice
au plecat unul câte unul, la fel și femeile de serviciu, portarul, și când am
văzut că pleacă ultima persoană și rămân singură în clădire, am devenit
isterică, pentru că trebuia s-o aștept pe mama încă două ore. Când în sfârșit
a aflat ce se întâmpla, a venit în fugă și a fost foarte supărată că cei ce ar fi
trebuit să aibă grijă de mine mă lăsaseră singură în clădire. Îmi amintesc
faptul că m-am aruncat la picioarele ei și m-am agățat de ea cu toată forța.
Eu crezusem că uitase de mine. Din momentul acela nu am mai suportat
instituțiile de învățământ. Nici măcar nu locuiam aproape de grădiniță, ci
la 8 km în afara orașului și singurul mod de transport pentru noi era
mașina personală. Din momentul acela mama m-a ținut acasă.
În anul următor a fost timpul să încep clasa I. Mama s-a interesat
foarte mult unde să mă ducă la școală. A ales „Școala de Aplicație nr. 7”.
Era o școală atașată unei alte instituții de învățământ, unde cadrele
didactice își învață meseria. A ales școala respectivă ca să-mi ofere șansa de
a învăța de la mai multe persoane. Așa că am început clasa I, dar încă aveam
probleme cu adaptarea. Nu doream să intru în clasă decât dacă șoferul
nostru stătea în spatele clasei și mă supraveghea. Dar îmi și plăcea faptul
că erau atâția oameni care o ajutau pe mama să aibă grijă de mine.
Obișnuiam să mă uit în spatele meu la fiecare 10 minute, să fiu sigură că
șoferul era acolo, și când îl vedeam mă linișteam imediat. Dacă nu era
acolo, mă apucam de plâns.
Bietul tata a trebuit să-și ia ore libere de la lucru foarte des, timp de
câteva luni, ca să stea cu mine la ore cel puțin două ore pe zi, până m-am
acomodat. Dacă nu vedeam șoferul sau pe tata, deveneam isterică, având
în vedere trauma prin care fusesem. Din fericire am terminat anul și am
avut note foarte bune. Mi-a plăcut școala în general. Îmi amintesc de faptul
că aveam o uniformă școlară albastră, cu dungi albe, cu guler alb și o fundă
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mare, albastră, cu pompoane. Culorile erau atât de vii și de frumoase, că
uniforma devenise îmbrăcămintea mea preferată.
Într-o zi am ajuns la infirmiera școlii, pentru că alergasem, căzusem
și aveam genunchiul julit. În clasă eram mai mulți băieți decât fete și eram
fermecată de ei. Aveam mai mulți prieteni decât prietene. Înainte să
împlinesc șapte ani, a trebuit să îi dau mamei lista cu invitații pentru
petrecere. Toate numele erau de băieți. Nu era nici măcar un nume de fată
pe listă. Mama a fost de părere că nu se cuvine așa ceva și a schimbat lista,
să fie un număr egal de fete și de băieți. În orice caz, primul an a mers bine,
atâta timp cât era șoferul cu mine.
Apoi am început clasa a II-a, care a fost un coșmar pentru mine,
din cauza învățătoarei, care era foarte rea și crudă. O chema doamna Batir
și mereu avea în mână un liniar lung, nu o bucată de cretă, așa cum au alți
învățători. Când cineva dădea un răspuns greșit la matematică sau la o altă
materie, îl plesnea cu liniarul. Era atât de oribilă, încât tata și șoferul s-au
văzut nevoiți să stea cu mine la ore din nou. Dacă nu erau acolo, eram
paralizată de frică, așa că au trebuit să mă retragă de la școală imediat.
Atunci părinții mei au pornit în căutarea unei învățătoare blânde și
înțelegătoare, ce ar putea să-mi înțeleagă problema și ar putea să mă ajute
să trec peste ea. Mama a găsit o învățătoare minunată, pe nume doamna
Supa. Bineînțeles, m-a atras numele ei imediat și a reușit să îmi schimbe
gândirea la 180 de grade. Era mereu zâmbitoare când intra în încăpere. M-am
întâlnit cu ea în 1996 259 și mi-a povestit că îi zâmbeam mereu și aveam
talent la numere. Deci, am progresat cu ea și a fost una dintre cele mai
frumoase perioade ale copilăriei mele.
Perioada când am terminat clasa a IV-a a coincis cu invazia
germanilor și nimeni nu mai era în siguranță pe stradă, așa că mama a
trebuit să decidă ce să facă în privința mea. Singurele locuri sigure erau
mănăstirile de maici, care erau și acelea o formă de tortură. Am fost trimisă
Probabil este vorba de anul 1986, când Elena Victoria a fost în vizită în România,
inclusiv la Nandra.
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la o mănăstire franceză, ce se numea Notre Dame. Vreau să vă spun despre
aceasta instituție minunată. Era enormă și adăpostea undeva la 800 de elevi
de clasa I până în clasa a XII-a. Nu aveam voie să vorbim, pentru că era o
mănăstire tăcută. Aveam voie să vorbim între noi doar două ore pe zi: 7-8
dimineața și 3-4 după-masa. În restul timpului trebuia să umblăm cu
brațele încrucișate și nu aveam voie să vorbim cu nimeni, nici măcar în
timpul mesei. Când aveam nevoie de ceva, trebuia să ridicăm un deget,
două, trei, în funcție de ce doream. O maică avea în grijă opt fete și menirea
ei era să ne observe și să noteze câte reguli am încălcat. Nici măcar maicile
nu aveau voie să vorbească, deci nu puteam ști dacă suntem vizate. Și Elena
era foarte vorbăreață, nu se putea să nu încalce regula de aur. Pe coridoare
trebuia să umblăm în șir, ca soldații sau ca pușcăriașii, mai bine zis. Dacă
mă întâlneam cu sora mea, imediat țipam: „Ce faci, Maria?” Dar Maria era
eleva perfectă și Elena era poznașa mănăstirii, așa ca ajungeam să fiu
pedepsită.
O dată pe săptămână aveam o întâlnire de grup cu maica stareță,
care ședea în scaunul ei maiestuos, înconjurată de celelalte maici și privită
de 800 de eleve speriate, pentru că acela era momentul în care aflam câte
reguli a încălcat fiecare, iar eu știam mereu că sunt pe listă.
Veșmintele lor, cât și ale noastre, erau diferite, pentru că școala era
mult mai scumpă decât altele. Erau din lână, bleumarin, guler alb și toate
purtam cruci mari la gât. Șnururile crucilor erau în culorile clasei din care
făceam parte, ca să ne poată diferenția ușor. Al meu era portocaliu. Urăsc
portocaliul. Mai avea niște curele late ca cele ale călugărilor, de aceeași culoare.
O dată pe săptămână eram chemate să ni se citească păcatele. Maica
stareță vorbea în fața a 800 de eleve și spunea că eleva 1 a vorbit aici, eleva
2 a vorbit în baie, eleva 3 nu s-a prezentat la rugăciune la ora respectivă și
așa mai departe. În fiecare săptămână eram pe listă și îmi pierdeam crucea.
Dacă o primeam înapoi vineri dimineața, vineri seara o pierdeam din nou.
Condițiile acelea au fost un adevărat chin pentru mine. Când am început
cursurile acolo nu vorbeam deloc limba franceză și toate cursurile erau în
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franceză. E ca și când ai termina clasa a II-a, ai începe direct clasa a XI-a și
profesorii ți-ar vorbi în limba japoneză.
Ocazional aveam abateri mai grave, dar nu știam ce făceam așa
greșit. Știu doar că îmi confiscau și cureaua. Era rușinea secolului, pentru
că, daca nu o aveai, uniforma stătea pe tine ca un sac. Încetul cu încetul m-am
scârbit de viața pe care o duceam. Mai mult decât atât, am făcut nefrită, o
inflamație a rinichilor, din cauză că trebuia să cărăm cărămizi și găleți cu
apă. M-au tratat și camera în care m-am dus să mă recuperez era mică,
albă, cu pat alb, cu pereți albi, cu noptiere albe, cu scaune albe. Nu aveam
nimic altceva, muzică, în niciun caz televizor. Am agonizat în cămăruța aia
și într-o seară am decis să-i scriu mamei. Nu toate scrisorile erau trimise.
Cele care nu le plăceau erau rupte și aruncate. Dar cumva am reușit să-i
comunic mamei faptul că trăiesc în condiții oribile și, dacă nu mă ia acasă,
voi sări de la geam. Când a auzit tata, a venit la mănăstire la ora două
noaptea și a insistat să mă vadă. N-au vrut să-l lase, din cauză că era bărbat.
A așteptat la poarta mănăstirii până la ora opt, a intrat și m-a luat imediat.
A fost o victorie pentru mine.
A treia școală la care am fost înrolată a fost una normală, unde
aveam o uniformă în carouri, cu un guler alb și o fundă neagră. Am primit
o educație bună acolo, deși aveam foarte mult de învățat. În clasa a V-a
aveam 13 sau 15 materii. Ne-au învățat o disciplină riguroasă, cum n-ați
crede. Din cauza asta, atunci când ne-am mutat în America și m-au testat,
mi-au spus că pot să intru direct în clasa a XII-a. Mama a zis: „O fetiță de
13 ani în clasa a XII-a? În niciun caz.”
Așa ca m-au înscris în clasa a XI-a, am terminat liceul la 15 ani și
am intrat direct la UCLA (University of California, Los Angeles), un loc în
care m-am distrat foarte mult după toate peripețiile mele. Poate m-ați auzit
spunând că cel mai important lucru nu a fost Dreptul, ci faptul că am aflat
despre biserica noastră, în timp ce eram studentă la Drept. În perioada
aceea, părinții mei nu erau stabili financiar în America. A trebuit să mă
întrețin singură.
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Aveam un loc de muncă destul de obositor, dar am putut să fac față,
din cauză că mergeam la facultate dimineața și la lucru seara. În anul II m-au
mutat în alt departament și nu mi-a plăcut deloc, pentru că nu mi-a plăcut
niciodată matematica și trebuia să mă ocup de vânzarea cărților. Uneori
lucram până la 8 sau 9 seara, dar câștigam destui bani. Salariul meu era de
162 de dolari pe lună, dar valoarea banilor era foarte diferită de zilele în
care trăim acum. Din banii aceia puteam să-mi plătesc rata la facultate,
cazarea, manualele și trimiteam câte 10 dolari şi acasă.
Mergeam acasă în fiecare vară și îmi găseam câte un loc de muncă
sezonier. Primul a fost preferatul meu. Am fost dactilograf și trebuia să
dactilografiez rețete culinare. A fost grozav. Ocazional aveam timp să le
testez și asta îmi plăcea la nebunie. Uneori mă lăsau să fac niște copii și să
le iau acasă. În primele două veri am avut același loc de muncă, iar în
următoarea vară am lucrat la o firmă de avocatură. Am terminat facultatea
la 21 de ani și în timpul facultății am aflat de biserică, deci probabil era prea
târziu să-mi continui cariera.
Înainte să închei pe seara asta, fiica mea, Linda, mi-a atras atenția
că nu v-am spus destule despre boacănele pe care le-am făcut în România.
Mereu am fost neastâmpărată și mama mereu încerca să găsească metode
prin care să mă pedepsească. Avea o metoda simplă. Atunci când făceam
ceva ce nu trebuia, mă trimitea în grădină să-mi aleg o nuia și asta era cea
mai dificilă alegere. Am avut ghinionul că, după ce mi-am ales nuiaua, a
trebuit să-i dau coaja jos și sucul acela de sub coajă a usturat îngrozitor
când mi-am primit pedeapsa și usturimea a durat undeva la jumătate de zi.
Va întrebați poate ce greșisem să merit nuiaua. Ei bine, într-o zi am
avut un musafir (o doamnă) și nu mi-a plăcut deloc de ea. Era foarte
arogantă și mereu se lăuda că era îmbrăcată ca o regină, când venea la noi.
În ziua aceea avea mănuși albe până la cot. Le-a dat jos și le-a așezat lângă
ea. Le-am furat și-am decis să le bag în șemineu. Amintiți-vă ca erau
scumpe și perfect albe. Când și-a dat seama că-i lipsesc mănuşile, mama
m-a întrebat dacă le-am luat. I-am zis că nu și apoi m-am prefăcut că le-am
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găsit întâmplător. Mama m-a întrebat unde fuseseră și i-am spus că le-am
găsit în șemineu, în cenușă. M-a obligat să-i cer iertare și să-i pup mâinile.
Am încă o amintire legată de acele vremuri.
Am avut o diferență de opinie cu una dintre menajere. Mă punea
să fac prea multe lucruri și la un moment dat mă săturasem. La vremea
respectivă, toate româncele purtau batic. La un moment dat, când n-a fost
atentă, i-am furat baticul, l-am aruncat în toaletă și-am tras apa. M-a tot
întrebat unde îi era baticul. I-am spus ca habar nu aveam. În tot acest timp,
toaleta se înfundase și curgea apă în toată baia. N-a durat mult să pună
totul cap la cap. Când a aflat, mama m-a obligat să-mi cer iertare. Am
primit pedeapsă dublă, dar eu mereu primeam mai mult decât făceam.
Într-o zi, când sora mea avea patru ani, și-a chemat niște prieteni
la joacă, dar cu mine nu voiau să se joace. Eram singură în casă și nu mă
băga nimeni în seamă. Ei erau afară și se jucau cu nisip. Construiseră o
corabie mare, foarte detaliată, la care lucraseră vreo trei ore. În acea zi
decisesem că eram sătulă de a fi ignorată tot timpul, așa că m-am dus în
curtea din spatele casei, unde se jucau ei, și am sărit în opera lor de artă.
Pot să spun că n-au fost deloc impresionați și m-au fugărit vreo cinci
minute prin lanul de porumb al vecinilor, dar n-au putut să mă prindă.
Când m-am întors acasă, nu doar că a trebuit să îi cer iertare fiecăruia în
parte, dar am fost obligată să le scriu și câte o scrisoare.
Am mai trecut print-o pățanie, care nu a fost chiar din vina mea.
Mama a dat o petrecere în grădină și la evenimente de genul ăsta mereu
stăteam lângă ea, la o masă de aproximativ 40 de persoane. Îmi era tare
sete; ei erau ocupați cu împărțitul lichiorului și al vinului de la o persoană
la alta și pe mine nu mă băga nimeni în seamă, nici măcar ospătarii. I-am
spus mamei că îmi e sete și ea zicea din reflex „da, da”, dar nu mă auzea,
așa că am pus mâna pe un pahar de vin alb. În România îi spune „șpriț”;
jumătate vin alb și jumătate apă, dar mie mi s-a părut că era apă. Am băut
jumătate. În câteva minute am sărit de la masă și am început să râd și să
mă comport ca o maimuță, să alerg în jurul mesei. Mama nu știa ce se
întâmplă cu mine, până a observat paharul de vin pe jumătate gol.
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La un moment dat am dispărut și mama a trimis toți invitații,
inclusiv șoferul și angajații, să mă caute. M-au căutat pe câmp și prin lanul
de porumb, dar nu m-au găsit nicăieri. Unde eram? Mă furișasem într-o
cameră de relaxare, unde era un scaun în stil franțuzesc, mare și lat. N-am
vrut să mă întind pe jos, așa că m-am cocoțat acolo și am dormit ca o regină
până a doua zi. M-am trezit cu o migrenă cumplită. În ziua aceea n-am luat
bătaie. Mama a vorbit frumos cu mine și mi-a spus că, atunci când vreau
apă, trebuie să insist până îmi dă. Au fost multe împrejurări în care am
mâncat bătaie, pentru că eram un copil foarte afurisit și mă țineam mereu
de șotii, dar bătaia nu s-a lipit niciodată de mine.
„Tata era un mason de nivel 32, un rang foarte înalt, ce poate fi
comparat cu un preot la biserică”
A DOUA ZI
V-am spus ieri că azi voi vorbi mai mult despre anii de după
facultate. Vă voi da mai multe detalii despre momentul în care am decis să
devin membră a bisericii și despre căsătorie.
Fetele m-au rugat ca, înainte de asta, să deviez puțin de la subiect și
să vorbesc despre momentul în care am plecat din România.
În 1939, germanii au invadat Polonia. Două zile mai târziu au venit
în România, dar ca prieteni, nu ca inamici, pentru că România se aliase cu
Germania. Erau ca niște mielușei, dar câteva luni mai târziu s-au întors în
forță, cu ura pentru evrei. Pe vremea aia aveam o prietenă foarte bună, pe
nume Reli Mihailovici. Îmi era atât de dragă! Țin minte că, la petrecerea de
10 ani, am invitat-o pe ea și încă vreo 10 fete. Am făcut masă mare, aveam
mai multe torturi. Toate mamele au refuzat invitațiile, pentru că Reli era
invitată, așa că mama a venit la mine și mi-a spus ca trebuie să aleg între ea
și restul fetelor. N-am avut nevoie de mai mult de jumătate de secundă să
răspund că o aleg pe ea, pentru că ea îmi era cea mai dragă, așa că nu am
avut decât un singur musafir la masă, dar ne-am distrat copios.
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La cinci luni după ce ne-au invadat germanii, evreii au avut foarte
mult de suferit. Erau târâți pe străzi, lumea le vandaliza casele, magazinele
erau închise, ba unii chiar erau bătuți ziua în amiaza mare, dacă nu
răspundeau la salutul nazist.
Într-o noapte au mers la casa lui Reli, unde erau ea, fratele și
părinții ei. I-au luat pe toți, dar ea ori s-a ascuns, ori n-au fost interesați de
ea și n-a fost luată. Restul familiei a fost împărțită în trei lagăre de
concentrare și nimeni n-a mai auzit de ei. Germanii au continuat să facă
astfel de fapte.
În toamna aceluiași ani au mers la fabrica tatălui meu din Cluj,
unde se făceau piese pentru camioane, mașini și mașinării și i-au spus:
– Domnule Perry, știm că sunteți cetățean american! Vă dăm
opțiunea să alegeți dacă doriți să vă uniți forțele cu poporul german și să
produceți toate piesele pentru noi. Dacă nu vă hotărâți în 24 de ore, veți
pierde fabrica și toate utilajele.
Tata știa că America va intra în război și, odată cu asta, orice
înțelegere ar fi făcut cu germanii ar fi fost în defavoarea lui. Orice decizie
era ca un cancer. Așa că le-a spus „Nu, mulțumesc!” și a pierdut fabrica.
Țin minte că îl auzeam când vorbea cu mama și repeta că nu a fost lăsat să
ia nici măcar o șurubelniță.
Când am plecat, am fost lăsați să luam mobila și obiectele
personale, dar nimic ce avea de-a face cu fabrica. Oricum mobila era de
valoare, așa că ne-am bucurat s-o luăm. Am fugit toți la București, pentru
că germanii nu ajunseseră acolo încă. Tata pierduse tot, înafară de două
lucruri: mobila și banii din bancă. A transferat banii la București, a deschis
o afacere cu exporturi, așa cum am menționat ieri, și și-a reîntregit averea,
până în ’40. Aceea a fost perioada în care eu am stat la mănăstire, pentru
că părinţii nu doreau să ne lase pe stradă nesupravegheate.
Tata căuta cu disperare un mod de a se întoarce în America. El
putea să plece oricând cu noi, dar mama nu avea voie, pentru că era doctor,
așa că el tot căuta oportunități.
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Elena, Linda şi Stan, în faţa bradului de Crăciun.

În toamna lui 1940 am trecut prin mai multe traume sau crize, dacă
pot să le numesc așa. Nu țin minte exact, dar prima avea legătură cu
partenerul de afaceri al tatei. Încerca să scape de tata și le-a spus naziștilor că
tata are rădăcini evreiești. El era român pur, dar n-a contat. L-au pus pe lista
celor care trebuiau împușcați. Tata a aflat și câteva săptămâni a mâncat cu o
pușcă și un pistol pe masă. Nu se despărțea de ele. Mai avea și altele prin
sertare și pe lângă asta avea un câine credincios, pe care îl adusese de la Cluj.
Acolo avusesem 27-30 de câini, pe care a trebuit să-i lăsăm într-o stare
deplorabilă. Nu era preferatul meu (pe preferata mea o chema Lidia) și am
suferit foarte mult când l-a ales pe el, dar era un câine foarte isteț și ne anunța
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imediat dacă se apropia cineva. Îl însoțea pe tata peste tot: la masă, la baie,
pe stradă, zi și noapte, pentru că îi oferea un sentiment de siguranță.
Tata era un mason de nivel 32, un rang foarte înalt, ce poate fi
comparat cu un preot la biserică. Într-o noapte l-a sunat un prieten și i-a
spus că urmează să fie împușcat în câteva zile. Nu știu toate detaliile, dar
cred că a plătit foarte mulți oameni. N-a existat un proces, n-a trebuit să
dovedească nimic. A avut nevoie doar de bani, pentru a satisface lăcomia
unora, așa că a scăpat. Aia a fost prima traumă a anului 1940.
A doua a fost în octombrie 1940. Germanii deveniseră foarte
periculoși și încercau să țină oamenii în frâu, prin frică. Cine nu asculta era
împușcat imediat. Timp de două luni am trăit în teroare. Nu puteam nici să
mergem la piață, pentru că zburau gloanțele peste tot. Mama abia putea să
meargă la muncă, dar noi eram în siguranță la mănăstire. Toată familia și
toți locuitorii Bucureștiului au avut de suferit. A fost o revoluție, la fel ca cea
din Ungaria, în 1956 260. A fost vărsat mult sânge, dar germanii 261 au câștigat.
V-am spus de a treia traumă. A fost cutremurul și visul pe care l-am
avut. Atunci am primit confirmarea puterii rugăciunii. Ea e mai puternică
decât orice antibiotic, orice bombă nucleară. Vreau să vă amintiți asta. Nu
exista putere mai mare decât cea a unui preot de a vorbi direct cu tatăl
ceresc.
În decembrie 1940, tata era în discuții cu un general român. Dorea
să-și dea la schimb toate afacerile și proprietățile, în schimbul dreptului
mamei de a-l acompania în Olanda. Tata avea răni, avea niște ulcerații
oribile pe picioare, care nu se vindecau niciodată complet și sângerau. Avea
dureri tot timpul și timp de 12 ani sau mai mult mama l-a pansat de două-trei
ori pe zi și l-a tratat. Fără ea nu s-ar fi descurcat. A folosit asta ca scuză în
Autoarea se referă la rebelinea legionară, din 21-23 ianuarie 1941, când la București a
izbucnit o revoltă legionară, condusă de Horia Sima, împotriva „Conducătorului”
statului, generalul Ion Antonescu. Revolta a fost înfrântă de armată. Diferenţele dintre
cele două revolte sunt însă foarte mari.
261
Armata germană din Bucureşti nu a intervenit în acea revoltă, dar germanii au câştigat
indirect, prin faptul că Ion Antonescu, aliatul lor, ieşise învingător.
260
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fața generalului: că avea dureri, că mama trebuia să aibă grijă de el și doreau
să meargă în vacanță în Olanda. Până la urma a acceptat schimbul.
Crăciunul din România, din 1940, a fost cel mai memorabil pentru
mine. Mama a adunat 28 sau 30 de membri ai familiei laolaltă, pentru
ultima oară. A fost minunat să-i vedem pe toți împreună, dar toți sufeream,
pentru că știam ca nu-i vom mai vedea niciodată. A fost un Crăciun
tradițional românesc, plin de bunătăți culinare și muzică.
Câteva zile mai târziu, cred ca în 7 ianuarie, am făcut schimbul.
Dis-de-dimineață au venit niște agenți Gestapo, să ne escorteze, și țin
minte că părinții mei au verificat toate încăperile casei. Când să ieșim, iam spus mamei că mi-am uitat păpușa, dar mama mi-a spus că nu puteam
s-o iau cu mine. Am rugat-o să mă lase măcar să-mi iau rămas bun și m-a
lăsat. Am ascuns păpușa sub pat și i-am spus mamei că am lăsat-o în
siguranță până ne întoarcem.
Am plecat pe la 7-8 dimineața. Am fost singura familie din vagon,
ba chiar din tot trenul. Vagonul nostru era păzit la fiecare capăt de doi
germani cu mitraliere. Se mișca foarte încet și a durat mult până am ajuns
la graniță. Se făcuse deja noapte. Când ne-am apropiat de graniță, îmi
amintesc faptul că era beznă în compartiment. Ne-ar fi împușcat, dacă am
fi aprins și un chibrit, pentru că ne-am fi dat de gol. Era întuneric și frig,
iar tata avea dureri mari. Ne-a spus că, după ce vom trece granița, vom fi
într-o zonă de siguranță și în timpul trecerii am stat toți în genunchi și ne-am
rugat. Tata a spus cea mai frumoasă rugăciune și i-a mulțumit lui
Dumnezeu, pentru că ne-a lăsat să plecăm din România și să fim liberi. Din
acel moment nu am auzit un cuvânt de regret din gurile lor, doar cuvinte
de recunoștință pentru oportunitățile pe care le-au primit. Ne-a luat trei
luni să trecem prin Europa. Am rămas blocați în Olanda, pentru că tata n-a
avut voie să ia niciun ban. A scos din țară un pumn de bănuți de aur, care
ne-au ajuns. În Olanda, a trebuit să meargă la Ambasada americană și să-și
pună ceasul de aur ca obiect colateral. I-au împrumutat destui bani, cât să
acopere cazarea și mâncarea, până i-au ajuns banii din America (pentru că
încă avea bani acolo). Am trăit pe bani împrumutați trei săptămâni.
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Când a primit banii din America, am trecut prin Franța și Spania.
Erau o grămadă de cerșetori pe peron, undeva la 50 de cerșetori tineri, care
ne cereau una-alta. În Spania ne-am oprit să cumpărăm pâine și alte
necesități. Tata a plătit 10 dolari (o căruță de bani în vremurile alea) pe o
pâine mică și uscată. Când am trecut în Portugalia, parcă am ajuns într-o
altă lume. Erau restaurante, aveam zahăr și lapte. Nu mai văzusem așa ceva
de ani buni. O paranteză: trecuseră doar cinci ani de la Revoluția Spaniolă,
deci sunt sigură că și ei sufereau. Toată Europa suferea. Trebuie să le dăm
creditul cuvenit.
În Portugalia nu am găsit doar zahăr și lapte, ci și pește; cel mai
delicios pește din lume. Era de toate felurile și nu mă puteam opri din
mâncat.
Am prins ultimul vapor care călătorea spre America. Am plecat
din Portugalia la sfârșit de februarie și am ajuns în America în mai. Am
avut o întâmplare foarte înfricoșătoare. Vaporul a agățat o mină și a trebuit
s-o tragă tot drumul. Toată lumea a fost obligată să poarte vestele de salvare
tot timpul, în caz că exploda. Când am ajuns în America, în mai 1941, ne-am
cazat la un hotel din Pennsylvania și înainte de toate am îngenuncheat (tata
a sărutat pământul) și i-am mulțumit tatălui ceresc pentru privilegiu.
Eram convinsă că Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Urmă e
biserica potrivită pentru mine
Următoarea evocare a vieții mele este despre cum am aflat de
biserică și cum am devenit membră.
Așa cum am menționat înainte, m-am înscris la Drept. Nu dorința
mea de a deveni avocată a fost cea mai importantă parte, ci faptul că aceea
a fost ocazia mea să aflu de adevărata biserică. La Universitatea „George
Washington” toată lumea avea locuri în ordinea alfabetică și anul I avea
aproximativ 400 de studenți. Întâmplarea a făcut ca numele meu să fie
Perry și cel din dreapta mea era Thomas, o persoană care mi-a influențat
foarte mult viitorul.
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În prima zi am ajuns să stau lângă Tom, un băiat foarte blând din
Arizona. În următoarele doua-trei săptămâni toată lumea vorbea despre
tot felul de subiecte. L-am întrebat la ce biserică merge și mi-a spus că era
membru al Bisericii LDS (Latter Day Saints), dar că era mormon. N-am
știut ce înseamnă mormon, așa că am devenit tare curioasă.
Înainte să mă duc la bibliotecă, a început să-mi povestească unaalta despre viața lui. Așa am aflat că tatăl lui a fost judecător în Bisbee,
Arizona, toată viața și era membru al Consiliului. Tatăl lui avea cinci frați
și-o soră și niciunul nu era activ. Apoi mi-a spus de ce el era activ și ce l-a
împins la segregare, după 18 ani în Consiliul executiv. Nu mi-a răspuns la
prea multe întrebări, așa că am alergat direct la biblioteca Facultății de
Drept, să caut în arhive despre biserică și despre cuvântul „mormon”. N-am
găsit nimic și nimeni nu știa nimic. Le-am mulțumit și am mers la
biblioteca principală a universității. Am întrebat bibliotecara dacă știe
unde aș putea să găsesc informații despre mormoni, pentru că deja
căutasem fără succes. Mi-a zâmbit și mi-a spus:
– Draga mea, eu sunt membră a filialei de la Washington și-o să-ți
răspund la orice întrebare!
Eram tare fericită.
Mi-a spus tot ce-a putut să-mi spună, până s-a terminat programul.
Înainte să plece, m-a invitat la un recital de orgă, sâmbătă seara. I-am
mulțumit și am rugat-o să mă scuze, pentru că aveam de gând să merg
singură. Nu doream să am obligații față de nimeni, ci să descopăr și să
învăț. Nu s-a supărat și mi-a dat adresa. Era destul de departe de căminul
în care locuiam.
Sâmbăta următoare am decis să merg. M-am îmbrăcat cu rochia de
duminică și am intrat în cea mai frumoasă capelă, cu vitralii și picturi
antice. Era o operă de artă. Am ajuns cu 10 minute întârziere și m-am
furișat înăuntru. A fost cea mai frumoasă muzică pe care am ascultat-o,
cântată de patru misionari: Mark Benson, Reid Benson, Howard Ruff. Al
patrulea nume nu mi-l amintesc. S-a topit sufletul în mine, în timpul
interpretării. Am fost captivată de melodie și de versurile cântecului. La un
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moment dat mi-a fugit privirea către standul din fața mea, locul unde se
puneau cărțile de rugăciuni și am văzut niște pliante inocente cu mesajul
„Dacă doriți să aflați mai multe despre biserica noastră, vă rugăm să vă
scrieți numele!” Mi-am spus că e în regulă, pentru că probabil îmi vor
trimite informații prin poștă. Mi-am adăugat numele pe listă sâmbătă
seara, iar luni dimineața am fost surprinsă să fiu vizitată de două tinere
misionare. S-au prezentat și m-au întrebat dacă e în regulă să-mi
povestească despre biserică. Am fost foarte entuziasmată și impresionată
de faptul că și-au luat din timp, să vină atât de departe, ca să discute cu
mine. Mi-au spus ca una dintre ele era din Salt Lake, iar cealaltă nu mai țin
minte de unde era. Am stat și le-am ascultat. Mi-au povestit șase-șapte idei,
în așa fel încât am înțeles ce doreau să-mi transmită. Mi-au sugerat să merg
la biserică și să particip la câteva întâlniri, de unde aș fi putut să înțeleg mai
mult. Am acceptat, pentru că doream să învăț.
Întâlnirile aveau loc în fiecare miercuri seara, în foaierul bisericii
aceleia frumoase. Am avut noroc să-l prind ca învățător pe domnul
Benson, verișorul lui Ezra Taft Benson, care știa foarte multe. Timp de
șase-șapte luni am frecventat aceste întâlniri, în anul 1948.
Domnul Benson era minunat, calm, înțelegător și nu încerca sa ne
forțeze să devenim membri. Ne dădea bibliografie pentru acasă, o citeam
și o discutam la următoarea întâlnire.
Cred că domnul Benson era mulțumit de mine. Mă întreba mereu
dacă am întrebări și eu îi spuneam că nu, pentru că tot ce spunea el avea
sens pentru mine. Mi-a spus că trebuie să pun întrebări și l-am întrebat că
de ce. Mi-a răspuns:
– Atunci când întrebi, înseamnă că ții pasul și gândești.
– Frate Benson, i-am spus eu, totul are sens!
Uneori mă duceam la un alt mormon și îl rugam să-mi dea câteva
întrebări pentru întâlniri, ca să fie fericiți misionarii. Primeam întrebări
standard, precum „Ce e împărăția cerească?” sau „Câte trepte de glorie
există?”. Ei erau fericiți și eram și eu fericită.
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La sfârșitul anului 1950 eram deja convinsă. Am studiat tot ce
putusem studia până atunci, am citit toată Cartea lui Mormon și am
analizat-o, iar tot ce găseam avea sens pentru mine. Eram convinsă că e
biserica potrivită pentru mine, dar la 19 ani și jumătate nu aveam voie să
devin membră, fără acordul părinților.
Am luat telefonul și cu foarte mari emoții am sunat-o pe mama și
i-am spus că am găsit biserica din care vreau să fac parte și că aveam nevoie
de permisiunea ei, ca să devin membră. A fost destul de șocată, pentru că
în familie nimeni nu se îndepărta de biserica tradițională românească. S-a
gândit puțin și a spus că nu mă lasă. Am întrebat-o de ce și mi-a spus că nu
crede că se cuvine să abandonez biserica noastră. Am acceptat decizia ei,
nu am contrazis-o, dar i-am spus că era o biserică aproape de ea,
Manhattan Church, din New York, și ar trebui să treacă pe acolo, să vadă
despre ce e vorba. Să abandonezi biserica românească e și acum considerat
un sacrilegiu. Să stai în ea e o dovadă a credinței în Dumnezeu și a
respectului pentru strămoșii tăi. I-am spus:
– Bine, mamă! Mergi până acolo?
A mers duminica următoare. M-a sunat și mi-a spus că nu s-a simțit
ca acasă în nicio biserică românească, așa cum s-a simțit acolo. Mi-am făcut
curaj și am întrebat-o.
– Mamă, dacă îți trimit Cartea lui Mormon, o s-o citești?
Mi-a promis că o va citi. Mama era persoana care m-a învățat că,
atunci când promiți ceva, trebuie să te ții de cuvânt, deci am avut încredere
în ea. I-am trimis-o și zece zile mai târziu m-a sunat. Aveam un nod în gât,
dar am reușit să o întreb cum i s-a părut. Mi-a răspuns cu vocea
tremurândă:
– Elena, trebuie neapărat să traduc minunăția asta în românește, ca
să transmit mesajul celor de acasă!
Am fost atât de fericită, că am plâns. În următorii ani mama a
tradus de mână toată cartea. A scris tot în caiete. Cred că le mai am pe
undeva. La un moment dat s-a apucat să tasteze la mașina de scris și, deși
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nu știa să o folosească și i-a luat mult timp să învețe, a reușit să o termine.
Mama vorbea românește perfect, dar n-o avea cu tehnologia.
Țin minte că punea toate hârtiile într-o cutie de lemn și acestea
erau pline de mâzgălituri. Cred că aveau sute de mii de greșeli, pentru că
mama nu știa să folosească mașina de scris. Când mergeam acasă, în fiecare
sfârșit de săptămână, stăteam toată ziua să corectez greșelile, dar n-am avut
timp să termin. Am făcut asta până în 1953 și nu era perfectă, dar ea dorea
s-o trimită către biserică. Când eu și tatăl vostru am mers în Salt Lake, să
ne căsătorim, am luat manuscrisul cu noi, să i-l prezentăm domnului
Benson, care era președintele templului respectiv la vremea aceea. A fost
impresionat și s-a oferit să i-l dea președintelui bisericii. Șase luni mai
târziu am primit o scrisoare minunată de la președinte, în care ne-a
mulțumit pentru tot efortul depus, dar ne-a informat că nu era timpul încă
și că vor păstra manuscrisul până când va veni vremea să trimită misionari
în România. Asta s-a întâmplat 40 de ani mai târziu. În următorii 20 de
ani, din 1957 până în 1974, am tradus cartea cu foarte mare atenție.
Am avut o experiență minunată în 1974, când m-au sunat de la biserică:
– Ce faci, soră Johnson? Te-am căutat mulți ani.
Mi-au spus că am fost aleasă să lucrez pentru departamentul de
traduceri, pe post de voluntar. Munca era mai mult de acasă și trebuia să
mă ocup de o grămadă de lucruri, de traduceri pentru președinți, de
interpretări, de traduceri pentru interpreți. Nu erau traduceri legate de
scripturi, ci de membrii bisericii. În sfârșit, după ce am terminat cu toate
alea, am primit Cartea lui Mormon, pentru o ultimă verificare, și m-am
apucat de treabă. În 1976 lucram destul de încet, pentru că aveam copii,
aveam o casă de întreținut și locuiam aici. Asta e o poveste interesantă.
Mama și-a fracturat șoldul în 1976 și în aceeași zi, președintele Benson a
căzut de pe cal și și-a fracturat șoldul și el.
Cum s-a întâmplat cu mama? A venit la ușă, pentru că ea mereu
avea obiceiul să vină la ușă, să facă cu mâna, atunci când pleca cineva. Am
crezut că a plecat mașina, dar nu plecase. Nandra avea cinci ani și s-a întors
în casă după ceva obiect. N-a știut că mama era după ușă și a dat-o de
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perete. Mama a căzut și n-a mai putut să se ridice, pentru că o durea foarte
rău, de la fractura ce tocmai o suferise. A trebuit s-o internăm și a fost
operată. Rezultatul operației a fost dezastruos, pentru că mama a făcut un
infarct pe masa de operație. A uitat limba engleză complet și putea să
comunice doar în românește, deci doar cu mine.
N-am putut s-o aducem acasă și îmi pare atât de rău pentru asta.
Instrucțiunile pentru îngrijirea ei erau în limba engleză și nu se putea
înțelege cu nimeni, așa că am fost nevoiți s-o lăsam într-un centru de
îngrijire, până în 1981. Cu șase luni înainte să moară a slăbit foarte mult.
Fusese supraponderală înainte, dar în șase luni a ajuns la 30 de kg. Nu avea
cancer, dar nu asimila mâncarea deloc și de abia mai era cu noi. Tata m-a
întrebat de mult ori de ce Dumnezeu o ținea în viață, pentru că doar se
chinuia. Nu avea mobilitate deloc și în perioada aia trebuia să mă ocup de
Cartea lui Mormon. Eram la a patra sau a cincea ediție. I-am spus lui Stan
că eram convinsă că mama trăia, să mă țină concentrată pe traducere. În
1981 am predat ultima revizuire a traducerii. Fusese ultima mea
responsabilitate. În după-masa de 30 mai, la ora 1 noaptea, către dimineața
zilei de 1 iunie, am fost sunată. Am aflat că mama murise. Am înțeles
atunci că uneori suntem ținuți pe pământ, nu în beneficiul nostru sau
pentru purificare, ci în beneficiul altora.
După ce a murit mama, am continuat să lucrez la traduceri pentru
biserică. Am tradus multe lucruri în beneficiul Europei de Est.
După Revoluția Germană din vara anului 1989, după ce libertatea
României a fost obținută, am fost întrebată dacă nu doresc să mă alătur
echipei de traduceri din București, pentru traducerea unei rugăciuni
importante. Am vrut tare mult să merg, dar nu puteam din multe motive.
Mă voiau doar pe mine, mi-au oferit și bani. Până la urmă le-am spus să
facă o copie și să mi-o trimită. Sper că aveți și voi copia.
Am tradus-o și am văzut câte promisiuni frumoase făceau țării în
care m-am născut, câte binecuvântări pentru România și țările dimprejurul
ei. A fost o experiență minunată.
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În luna mai a aceluiași an m-au sunat din nou și m-au întrebat dacă
nu doresc să mă alătur primului grup de misionari în România. Nu puteam
să plec fără soțul meu, pentru că nu se cuvenea. Am sunat preotul local,
eram furioasă și mi-au confirmat că nu trebuia să mă întrebe, fără să fie ei
consultați prima dată.
Mi-au dat voie să pregătesc misionarii înainte de plecare. Am locuit
cu ei până în august 1990 și m-am distrat de minune, deși eram într-un
scaun cu rotile. Emisarii erau minunați și fascinați de limba română, de
tradițiile românești și de istorie. Am început cu șase emisari, dar acum
avem peste 1000. În acest timp am continuat traducerile pentru biserică.
La jumătatea lui 1993 eram în spital și au venit la mine, să mă întrebe dacă
doresc să traduc conferințe în direct prin satelit. Am fost de acord și m-au
rugat să mai aduc o persoană. Nu mai știam pe nimeni, care m-ar fi putut
ajuta. Cunoșteam pe cineva care vorbea românește fluent, dar nu vorbea
fluent engleză și am acceptat s-o fac singură. M-am informat şi am aflat că
presiunea era enormă, dar am început în luna septembrie și din acel
moment am avut privilegiul să fiu lidera interpreților, a căror voce ajungea
până în România.
După toți acei ani, în care am lucrat pentru biserică (peste 35 de
ani), am fost nevoită, cu tristețe, să mă retrag în luna ianuarie. Am avut
impresia că îmi smulge cineva inima din piept, dar a trebuit s-o fac și ei au
înțeles. Mi-au promis că totul va fi bine. Sunt mulțumită că acum avem
oameni care vorbesc engleză și românește, ca munca să poată continua.
Asta este povestea despre biserică.
Cum l-am cunoscut pe Stan
Acum vreau să vă povestesc despre cum l-am cunoscut pe tatăl
vostru și evenimentele care au urmat.
Am devenit membră a bisericii în septembrie 1950 și tatăl vostru,
fără să mă cunoască, în februarie 1951. Imediat a devenit foarte activ în
biserică. A citit absolut tot ce putea să citească. Trăia doar după
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învățămintele scripturii. La scurt timp a fost chemat să devină misionar în
prima lui campanie, iar apoi a devenit președintele misiunii. Nu exista altul
mai bun decât el. Eram cam de aceeași vârstă.

Căsătoria Elenei Victoria cu Stanley Fred Johnson

În 1951 și 1952 aveam o relație simplă de prietenie. Ne salutam și
într-o zi m-a invitat undeva împreună cu prietenul lui cel mai bun, Alice
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Harris, cel care l-a convins să devină membru al bisericii. M-au chemat la
o călătorie cu mașina în afara orașului, pentru o prezentare și ca să vizităm
grădinile sacre. Am acceptat și ne-am pornit la drum vreo șase oameni. Am
dormit în camere separate și a fost foarte frumos. Eu nu cunoșteam
scripturile atât de bine ca el, nici semnificația locurilor pe care le vizitam,
dar a fost o experiență frumoasă, în special grădinile. A fost locul în care l-am
văzut pe Dumnezeu. M-am întors o persoană schimbată, datorită
scripturilor. Experiența a fost emoționantă și mi-a îmbogățit cunoștințele.
Stan cred că citise peste 15 cărți despre biserică până atunci și nu doar că
le citise, ci le și studiase. Cunoștințele mele erau decente, dar erau bazate
pe sentimente, pe revelații, nu pe studii. Nu aveam timp pentru așa ceva,
pentru că eram la Drept și lucram. Atunci când ne-am întors din excursia
respectivă, am devenit bună prietenă cu Stan. Am fost impresionată de
grupul respectiv, de oameni, de Stan, și aveam mare încredere în instinctele
mele. Cred că asta se întâmpla în vara lui 1953.
Vreau să fac o paranteză și să va spun ceva despre un bărbat care
mă curta la vremea respectivă. Din momentul care am devenit membră a
bisericii, Moyal Anderson a pus ochii pe mine. Era președintele grupului
de băieți și insista să mă ducă acasă de fiecare dată. Nu vedeam multă
emoție pe chipul lui, dar dădeam mâna cu el și asta s-a întâmplat timp de
un an. A plecat în misiune în preajma Crăciunului, în 1953, și voi știți că
românii sunt foarte recunoscători, așa că i-am spus că mi-ar plăcea să îi
pregătesc o cutie cu bunătăți, pentru călătorie. A fost foarte încântat de
idee, ca orice bărbat care aude de mâncare. Ultima dată când m-a dus acasă
i-am dat cutia la ușă și m-a întrebat dacă aș vrea să-l aștept până se întoarce.
Nu știam pentru ce dorea să-l aștept, dar credeam că el e bărbatul care avea
să-mi devină soț, așa că am fost de acord. M-a sărutat pe obraz, ceea ce nu
se mai întâmplase până atunci, și a plecat cu mâncarea. Îi împachetasem
individual mai multe feluri de mâncare, ouă fierte și multe altele necesare
pentru trei zile pe drum.
În noaptea aia am avut un vis despre care vreau să vă spun. Moyal
mereu venea la biserică într-un costum maro. Nu cred că l-am văzut
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niciodată în altceva. Biserica avea mai multe nivele: primul nivel, nivelul
de mijloc și o ieșire laterală, către stradă. Avea și un subsol. Când veneai de
la primul nivel trebuia să cobori câteva scări, să ieși, și acolo dădeai de o
fântână. Acela a fost locul pe care l-am visat. Cum spuneam, era mereu
îmbrăcat într-un costum maro și eu credeam că mă voi căsători cu el. În vis
am mers să beau apă din fântână și l-am văzut stând acolo îmbrăcat într-un
costum albastru. Dar, în loc să-l salut, mi-am întors privirea și nu l-am băgat
în seamă. În momentul acela m-am trezit. Eu niciodată nu m-aș comporta
așa cu cineva, mai ales cu un cunoscut. Dar în vis îl ignorasem complet. În
timpul misiunii îmi trimitea scrisori în fiecare săptămână. Am avut o pungă
plină cu scrisori de la el, dar tatăl vostru a scăpat de ele imediat ce ne-am
căsătorit. Nu mai aveam nevoie de ele, dar ar fi fost extraordinar de utile
pentru voi, să vedeți cum erau organizate misiunile atunci. În ele era descrisă
fiecare săptămână de misiune, din 1952 până în 1954. La un moment dat am
găsit și o fotografie, dar nu mai știu pe unde e.
Acum vine partea interesantă. Moyal s-a întors în 1954. Din 1953
începusem să mă văd cu Stan la biserică și mai și dansam cu el. Cu două
luni înainte să se întoarcă în America, Moyal mi-a trimis o scrisoare, prin
care m-a invitat la New York, să-l întâmpin la sosirea cu vaporul. Am vrut
să merg și i-am cerut voie și mamei, mai ales pentru că scrisorile deveneau
din ce în ce mai calde, dar mama nici n-a vrut să audă. Mi-a spus că nu se
cuvine ca o fată să meargă singură în întâmpinarea unui bărbat. Deși i-am
spus că mai vin șase fete cu mine, nu m-a lăsat. Mi-a spus că trebuia să
aștept până ajunge el acasă, ca să-l văd. Una dintre fete era îndrăgostită de
el de mulți ani. Și celelalte cinci își încercau norocul, așa că nu i-au spus de
ce n-am putut să merg cu ele. Când a ajuns, s-a așteptat să mă găsească
acolo, pentru că nu primise nicio scrisoare de la mine, în care aș fi putut
să-i explic. Fetele l-au luat pe la petreceri, prin Manhattan, și a ajuns în
Washington DC abia sâmbătă noapte. Au dat o petrecere mare pentru el
acolo, dar pe mine nu m-au invitat. Știam doar că va merge la o petrecere
și mă așteptam să mă sune în ziua următoare, dar nu s-a întâmplat. Credea
că sunt supărata pe el. În ziua următoare am fost la biserică și, la fel ca în
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visul pe care îl avusesem, l-am văzut pe Moyal coborând într-un costum
albastru. M-a salutat, dar, în loc să-i răspund, mi-am întors capul în altă
direcție. Din acel moment relațiile dintre noi s-au răcit extrem de rapid,
dar totuşi m-a invitat să-i cunosc părinții. Am fost în 1954, prima dată când
am călătorit cu avionul și i-am cunoscut. Au fost niște oameni foarte calzi
și umili. El era din Utah. Mi-a arătat locurile, i-am cunoscut familia, dar,
deși erau oameni minunați, nu am putut crea o legătură strânsă. N-am
simțit nimic special în acel weekend.
„În perioada aceea am absolvit Facultatea de Drept și
am fost recrutată de CIA imediat”
Când m-a dus la aeroport să mă
întorc acasă, amândoi știam că acela era
sfârșitul. Am dat mâna, dar nu ne-am spus
nimic special. Mi-a mulțumit pentru vizită
și eu i-am mulțumit pentru invitație. Și asta
a fost tot. Tata îl admira de la distanță și
avea mare respect pentru el.
În perioada aceea am absolvit
Facultatea de Drept și am fost recrutată
de CIA imediat, dar, din păcate, nu
aveam permis de conducere. M-au
avertizat de multe ori să-mi iau permisul,
dar deja fusesem pe la toate școlile de
condus din Washington DC și n-am
reușit să trec examenul. Aveam o singură
problemă. Nu puteam să parchez cu
spatele. De fiecare dată când încercam,
mereu răsturnam stâlpii, pentru că nu
mă învățase nimeni cum să fac manevra
corect.
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Discutam cu niște prietene pe tema asta, în foaierul bisericii. Stan
era la câțiva metri de noi, cu un zâmbet larg pe față. M-a luat la o parte și
mi-a spus că i-ar plăcea să mă învețe să conduc și promite că voi trece
examenul în șase săptămâni. Am acceptat și am făcut un pact. El venea la
noi acasă în fiecare sâmbătă dimineața, iar eu și mama îl serveam cu un
mic dejun românesc: tocană de pui, suc natural și cereale, așa cum obișnuia
tata să mănânce. După micul dejun mergeam unde era traficul mai intens
în Washington DC. Cred că am început condusul în Dupont Circle și a
avut foarte multă răbdare cu mine, deși am pierdut șirul, iar de câte ori
aproape că l-am făcut să iasă prin parbriz. Niciodată nu și-a pierdut
cumpătul cu mine și niciodată nu m-a descurajat. După șase săptămâni m-a
adus acasă, eu ținând în mână permisul de conducere. Era mai important
pentru mine decât diploma în Drept, pe care o obținusem recent. M-a adus
acasă în jurul orei 11,30 și m-a întrebat:
– Elena, ai idee de ce te-am învățat să conduci?
– Probabil pentru că ești generos și ai vrut să faci o faptă bună! am
răspuns eu.
– Nu, nu, nu, nu, a râs Stan. Te-am învățat, pentru că mergem în Salt
Lake, să ne căsătorim. Va trebui să facem schimb la volan, ca să nu obosim.
Aceea a fost prima dată când îşi exprima o intenție serioasă. Am fost
foarte surprinsă și n-am știut ce să răspund. I-am mulțumit, dar cam atât.
Vreau să menționez un fapt interesant. Tatăl vostru purta un
costum gri, de obicei când mergea la biserică. Într-o zi, când mă aducea
acasă și treceam prin zona cu magazine, conduceam încet și am vrut să mă
opresc, pentru că observasem un costum albastru foarte frumos. I-am spus
că i-ar sta bine într-un costum de culoarea aia și a ținut minte, deși nu mi-a
spus nimic pe moment. La două-trei ore după ce m-a lăsat acasă, am primit
un buchet enorm de trandafiri și o invitație la cinematograf. Am mers și
acolo l-am găsit îmbrăcat în costumul acela. În două-trei săptămâni deja
eram logodiți. În 22 iunie eram pe drum către California, să ne căsătorim
în templul din Salt Lake.
Acela a fost al doilea eveniment major din viața noastră.
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Acum vreau să va spun despre un alt vis pe care l-am avut. Ne-am
căsătorit în templu în 25 iunie 1954. A doua zi eram pe drum către luna de
miere. Spre dezamăgirea tatălui său, am sugerat să ne uităm după locuri de
muncă în zonă. A fost prima dată din mii de ori când mi-a spus că făceam
o afacere din fiecare vacanță. Dar la timpul acela găsisem două-trei agenții
care aveau locuri disponibile pentru el, așa că am făcut o scurtă călătorie la
Tijuana și apoi a trebui să ne grăbim înapoi, pentru că părinții mei
organizaseră o recepție pentru mine. Am fost pe fugă tot timpul. A fost
nevoie să conducem cu schimbul, pentru că oboseam și eu și tatăl vostru,
dar la un moment dat a trebuit să ne oprim pe marginea drumului în
pustietate și să dormim, pentru că eram extenuați. Imediat ce am adormit,
am avut un vis. L-am văzut pe Stan ținut de trei bărbați, bătut și trântit la
pământ. Unul dintre bărbați încerca să mă forțeze și pe mine pe jos.
Amândoi am avut același vis. Ne-am trezit, am schimbat câteva cuvinte și
am decis să ne grăbim. Eram amândoi convinși că era un semn, o avertizare
de la Dumnezeu și că eram în calea unor tâlhari. Deși nu aveam nicio
dovadă, amândoi am știut că ceva era pe cale să se întâmple și am dispărut
de acolo cât am putut de repede.
Am ajuns acasă cu trei ore înainte de eveniment și ne-am schimbat
repede în hainele de nuntă. Am avut o petrecere mică, dar foarte frumoasă,
pentru că nu aveam mulți prieteni atunci. După aceea am intrat în rutină.
Stan lucra pentru Laboratorul de Cercetare al Forțelor Navale Americane.
A fost o perioadă foarte frumoasă. În anul acela, în august, am pierdut o
sarcină, dar am rămas însărcinată cu Linda în septembrie. Am știut imediat
ce a fost concepută și o să vă spun și de ce, pentru că e foarte important.
Când am devenit membră a bisericii, am fost aleasă în grupa de
genealogie și am stat acolo timp de doi ani. Doamna Parker era o femeie
extraordinară, de aproape 50 de ani. Ea a devenit a doua soție a lui S.
Dilworth Young. Era profesoara mea și m-a învățat nu doar ce să fac, ci și
cum să fac. Eram convinsă că avea dreptate, cu o singură excepție. Toate
rudele mele erau departe și nici măcar o pasăre nu putea să zboare aici fără
pașaport, iar eu știam că nu pot face nimic în sensul ăsta. Dar Dumnezeu
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știa mai bine. După ce m-am căsătorit și am conceput-o pe Linda (știu că
a fost în septembrie, pentru că m-am trezit dimineața și aveam toate
semnalmentele unei sarcini de început) am îngenuncheat și i-am mulțumit
tatălui ceresc pentru binecuvântare și i-am cerut un lucru greu de
îndeplinit. L-am rugat să-mi trimită un spirit ales de el și eu îmi voi da toată
silință s-o cresc așa cum trebuie. Asta a și făcut.
Cu asta în minte veți înțelege continuarea. Înainte de august 1955,
am avut un vis. Era o noapte caniculară și eram foarte transpirată. Îmi era
cald și nu puteam să dorm, dar când am adormit am avut acel vis. Eram cu
proaspătul meu soț și doream să-mi cunoască bunica din România, mama
mamei mele, cea care a locuit cu noi când eram acolo. În vis am alergat către
ea și i l-am prezentat pe Stan. Ea era genul de persoană care te îmbrățișa, te
săruta și te căuta să vadă dacă ești în regulă. Dar s-a întors cu spatele la mine
și a luat-o din loc. Am fost șocată, dar mi-am întors privirea către bărbatul
din dreapta ei, pe care nu l-am cunoscut, dar am știut că era bunicul meu, și
l-am întrebat de ce m-a respins bunica. El fusese judecător şi avea o privire
dură. Mi-a spus că era supărată, pentru că uitasem de ei, apoi a plecat în
urma ei. M-am trezit foarte îngrijorată și l-am trezit pe Stan. I-am povestit
ce visasem și, deși era un om foarte greu de trezit de obicei, s-a trezit imediat
și m-a întrebat dacă le-am făcut ritualul. I-am spus că nu, că n-am putut. Mi-a
spus s-o fac și apoi s-a culcat la loc. Atunci mi-am dat seama că trebuia să
fac ceva în privința asta și chiar aveam posibilitatea s-o fac.
M-am trezit cu ideea asta în minte și m-am dus la părinții mei. Tata
avea vreo 60 de ani atunci, dar avea cea mai bună memorie dintre toți
oamenii pe care îi cunoșteam. M-a încurajat s-o fac. Deși la momentul
respectiv nu era membru, mergea la biserică de doua ori pe zi duminica,
începând cu ziua în care eu devenisem membră cu ani înainte. El era mai
punctual decât preotul. Am luat un carnețel și mi-am notat tot ce mi-a spus
el despre trei sau patru generații, nume de soți, de soții, de copii (toți cei
șapte) și date de naștere. Mi-a spus că avea o istorie scrisă de nepotul lui,
Emil Poruțiu, care fusese profesor universitar și din 1904 până în 1919
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mersese în fiecare vară prin diferite sate, scriind de mână tot ce găsea pe
subiectul familiei Poruţiu.
Tot în perioada aceea am primit o scrisoare de la buna mea prietenă,
Monica Buzilă. Îmi trimisese scrisoarea pe numele de fată, pe adresa din New
York, unde locuisem până în 1948. Scrisoarea a ajuns la mine cu mulți ani
întârziere, odată cu modernizarea poștei americane. Zicea:
„Dragă Elena,
M-am căsătorit în timpul războiului și sunt doctor. Soțul meu și-a
pierdut viața în război și am rămas singură cu doi băieți, de trei și patru
ani, Mihai și Ioan. Am nevoie de atât de multe pentru ei. Am nevoie de
ciocolată, conserve și multe alte lucruri. Ți-aș fi recunoscătoare, daca mi-ai
trimite niște piele pentru pantofi, nu pantofi de piele, pentru că vreau să le
fac eu încălțările. Nu știu dacă o să primești scrisoarea asta. Nici nu știu
dacă mă poți ajuta, dar ți-aș fi recunoscătoare.”
Imediat cum am primit scrisoarea, i-am făcut un pachet și i l-am
trimis. După aceea am primit încă o scrisoare de la ea, în care îmi
mulțumea și îmi spunea că, dacă voi avea nevoie de ajutor cu ceva, să-i
spun și va face tot posibilul. I-am cerut o favoare din partea tatei. El știa de
un unchi; ori unchiul, ori verișorul murise în război, dar unchiul avea o
fiică, pe care dorea s-o găsească. Asta am rugat-o pe prietena mea să facă.
În următoarea scrisoare, Monica mi-a spus că o cunoștea pe fata respectivă;
mi-a spus cum o cheamă, că au fost colege la Medicină, că locuia la Galați.
Discutaseră prin scrisori și fata avea volumul de istorie pe care îl scrisese
tatăl ei. Nu avea nevoie de el și a promis că îl va trimite. Asta se întâmpla
în vara lui 1956.
În 1958 eram în noua casă din Alexandria, Virginia. Am deschis
ușa și am dat de poștașul care mi-a întins un colet fără detalii pe el. Mi-a
spus că așa a ajuns și că a venit să mi-l aducă imediat. L-am desfăcut și am
găsit în el o poveste atât de minunată, că am plâns. Mă ajutase Dumnezeu.
Un an de zile am încercat cât am putut să-i fac voia, dar ceva îmi tot punea
piedici. Tot trimiteam documente și nu-mi erau acceptate. Spuneau că nu
îmi sunt rude apropiate. Le-am spus fraților de la biserică faptul că nu mai
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erau alte persoane în România, care aveau informațiile respective, să mă
lase să-mi duc misiunea până la capăt. N-au vrut să mă lase și mi-au spus
să aștept până când altcineva înrudit cu ei poate să facă cerere. Cred că vă
dați seama cum m-am simțit având atâta informație și neputând s-o
folosesc. Ani întregi am fost blocată de tot felul de sisteme. În 1980, când a
început moda calculatoarelor, se tot stricau și tot pierdeam datele din ele.
Am reușit să verific numele a patru generații și am decis ca în vara
aceea să facem o vizită specială la templu, pentru a ne concentra pe
problema respectivă. Dar s-a întâmplat un lucru interesant.
În primii ani de viață ai Lindei, mă tot certam cu tata pe ideea de a
mă întoarce la muncă. Mie îmi ardea diploma în mână, dar tata era de
părere ca trebuie să stau acasă, pentru că era responsabilitatea mea să am
grijă de copil. Mama era peste drum de noi și abia aștepta să aibă grijă de
nepoată. Chiar și după șase luni de insistențe, el o ținea una și bună. Era
un om foarte încăpățânat. Am ales să-l lăsăm pe Dumnezeu să decidă și să
mergem la templu să ne rugăm.
Atunci am plecat către templu pentru cei patru bunici ai mei și
pentru problema asta, când s-a întâmplat o serie de evenimente incredibile.
Eram în drum către Salt Lake și în prima noapte acolo Linda a mușcat
dintr-un tub de acuarele și s-a făcut galbenă ca o lămâie. Am fugit cu ea la
urgențe și am stat acolo o zi întreagă. Doctorii mi-au spus că era la risc să
facă insuficiență renală.
Eram atât de supărată pe soacra mea, pentru că nu a stat cu ochii
pe ea măcar două ore. Tot spuneam că nu doream să rămân acolo peste
noapte. Am plecat de la ea și ne-am cazat la un hotel. În timpul nopții, tata
a fost înțepat de o insectă veninoasă. S-a tot umflat, tot mai rău, timp de
trei zile și până miercuri doctorii discutau deja să-i amputeze piciorul.
Marți i-am spus lui Stan că voiam să mă duc până la templu, să lucrez, iar
el putea să stea acasă, să se odihnească. La templu m-am întâlnit cu un
fermier, care ne-a invitat la el și ne-a servit cu friptură, o mâncare standard
pentru musafiri în Utah. L-am vizitat cu Stan și l-a întrebat dacă a primit
binecuvântarea. I-a spus că nu și a acceptat-o din partea lui. Așa că a primit
o binecuvântare pentru sănătate și i-a spus:
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Stan, Nandra, David, Elena Victoria, Linda şi Ema Perry (Buni).
Este una dintre ultimele fotografii cu Ema Filipescu-Perry.
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– Frate Johnson, pot să mai fac un lucru?
– Stanley, spune-le tu partea aceea!
Stan: Am acceptat, bineînțeles! A mers în grajd și s-a întors cu o
găleată de bălegar. Mi-a spus să-mi pun piciorul în găleată. L-am ascultat.
Elena: Mama era doctor. Vă dați seama cum mă uitam la scenă.
I-a bandajat piciorul cu un pansament cu bălegar și i-a spus să stea
acolo cu piciorul sus. Apoi am plecat la templu. Aia a fost o experiență
frumoasă, din două motive. La slujba din acea noapte am avut-o pe mama
în dreapta și pe bunica în stânga pe toată perioada ceremoniei. M-am uitat
de trei ori și am văzut-o pe bunica de fiecare dată. Nu înțelegeam de ce, dar
îmi era teamă. Când ne-am întors la Stan, piciorul lui arăta mult mai bine.
Până în dimineața următoare era aproape vindecat, așa ca ne-am întors
acasă și ne-am băgat în pat. Am avut un vis minunat, în care bunica a venit
la mine împreuna cu bunicul, m-a îmbrățișat, m-a sărutat și mi-a mulțumit.
A fost dovada supremă a adevărului care ne-a fost dat de biserică.
Aveam atât de multe întrebări în minte și nimeni de la templu nu
mi-a răspuns la ele. Doream să știu dacă era bine să lucrez în timp ce Stan
mergea la școală, pentru că își dorea mult să obțină diploma de Masterat.
N-am primit răspuns la acea întrebare atunci, dar l-am primit la scurt timp.
Sâmbătă dimineața l-am întrebat pe Stan cum ar fi, dacă ne-am întoarce
acasă. Linda era bolnavă, el era bolnav, dar eu puteam să conduc. Stan a
stat și s-a gândit puțin, pentru că nu era complet convins, dar într-un final
a fost de acord. Pe la 11 dimineața, în timp ce îi pregăteam o sticlă de lapte
bebelușului, am pus-o la sterilizat într-o oală și când m-am dus să iau
capacul de pe oală a explodat ca o grenadă. A fost o explozie foarte
puternică, destul încât să facă o gaură în tavan. Eu fiind atât de aproape și
explozia proiectând bucăți de sticlă în toată încăperea, m-am ales cu o
bucată de obraz lipsă și cu bucătăria distrusă. Aveam bucăți de sticlă în
ambii ochi și o tăietură în jugulară.
M-au pus pe pat, au chemat o ambulanță, dar spitalul era foarte
departe. Până au ajuns la mine, sângele îmbibase deja perna pe care eram
întinsă și salteaua. A fost un moment terifiant. La un moment dat am fost
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convinsă că nu voi scăpa, dar știam că cea mai ușoară moarte era cea
cauzată de pierderea de sânge. L-am chemat pe Stan la mine și i-am spus
că voi muri și că aveam nevoie de o rugăciune. Încă era în cârje, nu avea
niciun pic de ulei sfânt la el, dar a spus cea mai frumoasă rugăciune. La
sfârșit mi-am dat seama că hemoragia se oprise, pentru că nu mai simțeam
că înghit sânge și până în momentul acela a trebuit să îl înghit constant.
Atunci am simțit că mai aveam scăpare. Printr-un miracol, sângele
se coagulase în jurul unei bucăți de sticlă ce ieșea din jugulară. Viața mea
fusese salvată.
Când a ajuns ambulanța, m-au dus la spital. Țin minte că îmi
puneau tot felul de întrebări și i-am rugat să-l întrebe pe soțul meu. Dar
nu, ei voiau să mă întrebe pe mine și mi s-au părut inumane întrebările
respective. Dar acum înțeleg faptul că aveau un motiv. Apoi mi-au făcut o
transfuzie, în timp ce mă țineau cu capul în jos. Am început să-mi revin și
am ieșit din starea critică, apoi m-au transferat la Spitalul St. Mark, pe
Strada Victoriei. Clădirea mai există și acum, dar e o clădire de birouri, una
roșie. Când am ajuns acolo, au chemat doctorul să-mi repare fața, pentru
că eram desfigurată. De sâmbătă până în sâmbăta următoare am agonizat
pe un pat de spital. Beth și Ben mi-au adus un ziar mare, dar abia vedeam
ce scria în el. M-am odihnit și în sfârșit mi-au dat drumul acasă. În ziua în
care am plecat, pe la 5,30 dimineața eram trează, pentru că era zgomot în
spital. Din senin am auzit cea mai frumoasă voce bărbătească. Nu mai
auzisem așa voce niciodată. M-a strigat pe nume și n-am știut cum să
reacționez. Apoi vocea mi-a spus că, dacă voi rămâne acasă și voi avea grijă
de copii, fața mea se va vindeca și îmi voi recapătă vederea. Am fost atât de
fericită, nu pentru că primisem un răspuns pe care nu-l așteptam, dar
pentru că cineva acolo sus, cineva cu inimă mare și-a luat din timp să-mi
transmită asta personal. Nu voi uita niciodată mesajul, vocea blândă și
faptul că cineva mi-a arătat iubire.
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Piatra funerară a Emei Filipescu-Perry (1890-1981), din localitatea Layton, statul Utah.

La ora șapte l-am sunat pe Stan, să-i spun ce se întâmplase, și nu a
fost supărat, dar în niciun caz nu mi-a împărtășit entuziasmul. A venit să
mă ia pe la ora nouă, dar nu l-am lăsat să achite factura la spital, până nu
m-a ascultat de câteva ori. Repetam aceeași idee. Când am ajuns acasă am
simțit multă pace în viață și legătură cu Dumnezeu, pentru că am auzit tare
și clar răspunsul la întrebarea pe care i-o pusesem în templu. Eram
fascinată de blândețea mesajului și modul în care a fost trimis mesajul,
pentru că a făcut toată diferența din lume pentru mine. A fost una dintre
cele mai monumentale experiențe pe care le-am avut.
Cu permisiunea voastră mă voi opri aici și voi continua mâine 262.
Transcriere după banda video şi traducere din limba engleză de
DIANA LIVESAY
262

Înregistrarea video se opreşte, din păcate, aici.
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O dramă de familie
(Cum a fost împuşcat Poruţiu Petru, în propria casă, în
septembrie 1944)
„În satul Nandra, cu câţiva ani înaintea celui de-Al Doilea Război
Mondial, se pare că timpul avea cu oamenii nesfârşită răbdare; viaţa se
scurgea aici fără conflicte mari.” Am parafrazat aceste vorbe după
începutul celebrului roman al lui Marin Preda, Moromeţii. Într-adevăr, în
perioada interbelică, satul Nandra ducea o viaţă liniştită şi prosperă,
nebănuind marile furtuni prin care va trece, cauzate în primul rând de
război, apoi de instaurarea regimului comunist în România.
Satul avea nu mai puţin de şapte batoze, dintre care şase erau ale
Poruţeştilor: Toader Poruţiu, Petru Poruţiu, Nicolae Poruţiu, Aurenia
Poruţiu, Ioan Poruţiu şi Aron Poruţiu, cea de-a şaptea fiind deţinută de
Şofron Trif, mecanicul care s-a aflat în avionul care l-a dus pe Regele Carol
al II-lea de la Cluj la Bucureşti, în 6 iunie 1930. În sat exista darac de lână
şi presă de ulei. Unii erau capabili chiar de gesturi de generozitate. Toader
Poruţiu, de pildă, care a fost 15 ani primar, a construit din beton, în 1927,
Fântâna de Cheatră, care se păstrează şi azi, după aproape 100 de ani, sau
trocile de apă pentru animale, de la Şâp. (Informaţia despre Fântâna de
Cheatră ne-a fost oferită de domnul Adrian Bihorean, care a fost înfiat de
Eugenia şi Toader Poruţiu, deci informaţia este de la sursă directă. După
alte mărturii, ea ar fi fost opera lui Onisie Trif, care va candida și va câştiga
Primăria Bichiş, timp de două mandate, între 1930-1937. Poate să fi fost
făcută cu scop electoral!)
Neamul Poruţeştilor cuprindea cele mai înstărite familii din sat, la
concurenţă cu neamul Trifeştilor, al Brudăneştilor sau Iacobeştilor. Toţi se
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străduiau să facă avere cât mai multă, care le aducea un trai bun, mândrie,
prosperitate, respectul celor din jur. Această dorinţă de avere a ţăranului
român în general este admirabil justificată de eseistul Septimiu Bucur,
născut în satul Gâmbuţ, din vecinătatea Nandrei: „Latura instinctuală a
pasiunii sale [pentru avere, pământ, n. ns.] se explică aproape în întregime
prin considerente de ordin social. Iobăgia seculară din Ardeal, ca de altfel
şi din alte părţi, justifică furoarea dorinţei lui Ion [personajul romanului
omonim al lui Rebreanu, n. ns.] de a ajunge stăpân peste cât mai multe
iugăre. Să nu ne surprindă deci violenţa pe care o manifestă el, pentru a-şi
duce la îndeplinire acest vis, care trăieşte, uneori domol, alteori sălbatic –
dar trăieşte –, în fiinţa fiecărui ţăran exploatat. Ţăranii, în general, au un
imens zăcământ de egoism, al cărui prim simptom este instinctul de
proprietate a pământului. […] Satele noastre erau deseori pline de ură şi
duşmănii din pricina pământului.”263
De la avere (bani, pământ) a pornit şi drama din familia lui Petru
Poruţiu, despre care va fi vorba în continuare. Tatăl acestui Petru Poruţiu,
pe care îl chema tot Petru, fusese administratorul grofului din sat, care
deţinea Curtea din mijlocul satului şi tot ce ţinea de aceasta (acareturi,
terenuri, livezi, vii etc.). După ce a făcut o avere considerabilă, Petru Poruţiu,
poreclit Ciorlan, s-a gândit să împartă o bună parte din avere la cei 9 copii ai
săi. Nu se ştie după ce criterii a făcut-o, dar unul dintre criterii a fost, evident,
numărul de copii al fiecărui fecior sau fată care erau căsătoriţi. Unul dintre
copii, Toader Poruţiu, a primit bani foarte puţini sau nu a primit nimic, nu
se ştie, fiindcă nu avea copii. El nu era în graţiile tatălui şi pentu faptul că se
căstorise cu Jenia, o unguroaică din satul Petrilaca (al cărui nume de familie
fusese Bihári, care a devenit ulterior Bihorean).
În 1944, pe fondul haosului care exista în plin război, la Bichiş erau
cantonate trupe române, din necesităţi tactice militare (trupele horthyste
s-au retras spre Târnăveni prin satul Bichiş), dar şi pentru a menţine
ordinea într-o comună cu populaţie mixtă (români şi maghiari).
Septimiu Bucur, Banchetul lui Lucullus. Pagini de critică literară. Ediţie îngrijită, prefaţă şi
notă asupra ediţiei de Serafim Duicu, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1978, p. 199-200.
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Martori direcţi sau doar implicaţi în drama din 1944

Poruțiu Petru

Poruțiu Iustina

Poruțiu Toader

Poruțiu Eugenia

Iacob Ioan

Iacob Ghiurcuța

Csabat Bella

Poruțiu Petru

Poruțiu Maria
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Într-o zi, Toader Poruţiu s-a dus la Bichiş şi a cerut comandantului
să i se dea doi soldaţi, pentru că se simte ameninţat de români, tocmai
fiindcă soţia sa era unguroaică – mecanicul batozei sale, Csobot Bela, era
şi el maghiar, din Luduş. (Este cel puţin suspectă această bănuială a lui
Toader Poruţiu, fiindcă, aşa cum am arătat în alt capitol, relaţiile dintre
românii şi maghiarii celor patru sate din comuna Bichiş au fost
întotdeauna cordiale, cu excepţia evenimentelor de la 1848, dar şi atunci
conflictele interetnice au fost provocate de persoane străine de comună.
Altfel cum se explică faptul că 50 de familii de români au trăit în cele două
sate maghiare – Bichiş şi Ozd, iar tot atâtea familii de maghiari trăiau în
cele două sate româneşti, Nandra şi Gâmbuţ? În fine.)
Comandantul ostaşilor din Bichiş a fost de acord cu solicitarea şi i-a
trimis doi soldaţi. Desigur că aceştia au fost omeniţi şi trataţi, mai ales cu
băutură. Seara, „pe la cina ai bună”, cum se spune, Toader Poruţiu,
împreună cu Ioan Iacob şi Ghiurcuţa, s-au hotărât să meargă la casa lui
Petru Poruţiu, împreună cu cei doi soldaţi, şi să-l sperie puţin, pentru
nedreptatea făcută la împărţitul banilor (Ioan Iacob era căsătorit cu o soră
a lui Toader, care nu primise nici ea nimic, iar Ghiurcuţa era supărat că
Petru nu fusese de acord ca fiul său, al lui Petru, să se însoare cu fata lui.
Deci şi cei doi aveau câte un dinte împotriva lui Petru.)
Cei cinci oameni se duc la casa lui Petru Poruţiu, aflată în
apropiere. Auzind larmă afară, Petru Poruţiu îşi ia din cui arma de
vânătoare 264. În acel moment intră în casă un soldat, cu arma îndreptată
spre Petru Poruţiu, iar Toader Poruţiu a spus: „Acesta e!” Nu se ştie ce
schimburi de replici au avut cei doi. Cert este că Petru Poruţiu a tras în
soldat, care a căzut la pământ. Al doilea soldat a îndreptat instinctiv arma
împotriva lui Petru, iar Iustina, soţia lui Petru, şi-a ridicat cele două mâini,
pentru a-şi proteja soţul, pe care l-a sfătuit să fugă pe geam. Dar
Într-un document al Securităţii, se spune că Petru era „decedat din 1945 (sic!), ȋntrucȃt
a fost pușcat de un militar romȃn ȋn timpul rǎzboiului, pentru faptul cǎ a pușcat și el un
ostaș romȃn, ȋn curtea lui, avȃnd armǎ militarǎ” (Cf. adresa M.A.I., din 22 martie 1962,
de la Miliția Bichiș, cǎtre M.A.I. Luduș, Arhiva CNSAS, Dosar R0131249, p. 49).
264
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evenimentele s-au precipitat: al doilea soldat a tras şi el, Iustina s-a ales cu
palma străpunsă de glonţ, care l-a nimerit apoi pe Petru în cap. Doi morţi
într-un minut. Se zice că, în faţa trupului neînsufleţit al lui Petru Poruţiu,
Ioan Iacob ar fi exclamat cu cinism: „Ai murit, taure!” (aluzie la faptul că
Petru Poruţiu avea 9 copii, iar Ioan Iacob nu avea niciunul!)
Cei doi (Petru şi soldatul) au fost îngropaţi în aceeaşi zi. Nu se ştie
dacă și soldatul împuşcat a fost îngropat în sat sau a fost dus în localitatea
din care era, pentru că identitatea lui a putut fi stabilită. Conform unei
mărturii orale, cei doi au fost prohodiţi chiar în curtea lui Petru Poruţiu. În
orice caz, Petru Poruţiu a fost îngropat în cimitirul satului (mormântu lui,
cu grilaj de fier şi cruce de piată, se poate vedea şi azi), slujba de înhumare
fiind oficiată de preotul greco-catolic al parohiei Nandra, Valer Eugen Ignat.
Este posibil ca şi soldatul să fi fost îngropat în cimitirul din Nandra.
În anii ’60, mai exista aici un mormânt al soldatului necunoscut, unde
elevii şcolii mergeau să depună flori de Ziua Eroilor. Cum nu există
mărturii (nici scrise, nici orale) că în Nandra ar fi murit în război vreun
soldat român, mai mult ca sigur că mormântul respectiv era al soldatului
mort în împrejurările descrise. Din cauza pădurii existente în cimitir, nu
am putut verifica dacă acel mormânt mai există.
Acel eveniment tragic a adâncit şi mai mult disensiunile dintre unii
fraţi Poruţiu, extinzându-se şi asupra copiilor şi nepoţilor celor implicaţi
în tragedia respectivă.
Conform altei mărturii orale, Toader Poruţiu nu a avut mustrări de
conştiinţă pentru cele întâmplate. La un moment dat, s-a nimerit ca el să
fie în ograda lui Aron Poruţiu, unchiul său, când Geta, nepoată a celui
împuşcat, trecea pe uliţă, iar Toader Poruţiu ar fi spus că nepoata e
supărată degeaba pe el, fiindcă nu el i-a omorât bunicul!
Dorind să aflăm identitatea soldatului ucis, am rugat-o pe Doamna
Daniela Necula, responsabila Registrului civil al Primăriei Bichiş, să facă o
investigaţie în acest sens. Domnia sa ne-a răspuns:
„În registrul de decese Nandra şi Iştihaza, în anul 1944, septembrie
12, este înregistrat decesul lui Petre Poruțiu din Nandra, născut în anul
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1893, septembrie 14, vârsta 51 ani, decedat în data de 9 septembrie 1944,
ora 22,00, fiul lui Petre Poruţiu şi Ludovica Poruţiu, soţie Iustina Botezan.
Decesul a fost declarat de Lucreția Poruţiu, de 22 de ani, din
Nandra (probabil fiica). Nu este nicio menţiune din ce cauză a murit!
În această dată, adică luna septembrie 1944, nu mai figurează
niciun deces în Registrul din Nandra!
Atenție! Ultimul act de deces înregistrat în anul 1944, decembrie 29,
este VIRGIL CIRCA, serg maj. rez., născut în anul 1918, oct. 8 (26 ani),
decedat în data de 09 oct. 1944, ora 16,00, părinţi Ioan Circa şi Silvia Circa;
apare cu menţiunea decedat pe câmpul de luptă din Ardeal, cota 616, vst
comuna Vlaha. JUSCRIERE FĂCUTĂ PE BAZA EXTRASULUI DE
MOARTE Nr. 39 DIN 09 OCT. 1944 AL BATALIONULUI 10 VÂNĂTORI
MUNTE.
Am verificat şi în Registrul din Bichiş şi nu am găsit nici acolo alt
deces, fie înregistrat în luna septembrie!”
În vremuri normale, asemenea evenimente ar fi fost anchetate de
organele competente. Ţinând cont de faptul că era război, când priorităţile
autorităţilor erau altele, cazul a rămas necercetat.
Vor trece doar cinci ani de la această tragedie, când unul dintre
copiii lui Petru Poruţiu (cel mort în împrejurările descrise), Alexandru
Ioan Poruţiu, poreclit „Cuza”, va fi urmărit de organele de Securitate,
pentru presupusa lui apartenenţă la organizaţia contrarevoluţionară
„Cămăşile Galbene”.
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Memoria ca justiţie
(Drama adolescentului „Cuza”, care a stat ascuns în Nandra,
într-o groapă din casa părintească, timp de cinci ani –
1949-1953)
Motto: „Atunci când justiţia nu
reuşeşte să fie o formă de memorie,
memoria singură poate fi o formă
de justiţie.”
ANA BLANDIANA

1. Preliminarii. Familia Iustina şi Petru Poruţiu era una dintre cele
mai respectate familii din satul Nandra. Avuseseră 10 copii frumoşi şi
sănătoşi, 9 dintre ei având șansa de a crește mari. Cu excepţia morții, la
doar un an (în 1937), a unuia dintre copii (Gligor), încercările dure ale
vieţii păreau a fi ocolit această familie. Primul băiat, Petru, născut în 1920,
fusese încorporat în armată, ajunsese cu frontul până la Stalingrad, dar a
avut norocul să se întoarcă acasă.
În 1944, familia va trece printr-o mult mai grea încercare: tatăl
celor 9 copii este împuşcat în propria casă. În toate fotografiile ulterioare,
mama Iustina apare îmbrăcată exclusiv în negru. Semn că durerea nu
putuse fi niciodată vindecată.
Vor trece doar cinci ani de la această tragedie, când unul dintre
copiii lui Petru Poruţiu (cel mort în împrejurările descrise), Alexandru
Poruţiu, poreclit „Cuza” de către un coleg (pentru că îl chema Alexandru
Ioan, ca pe vestitul domnitor), va ajunge să fie urmărit de organele de
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Securitate, pentru ruperea unor portrete ale membrilor Biroului Politic al
CC al PMR, dar mai ales pentru presupusa lui apartenenţă la organizaţia
contrarevoluţionară „Cămăşile Galbene”. Pentru a nu fi prins, acesta a stat
ascuns, timp de aproape cinci ani, în casa părintească, uneori în pământ,
într-o groapă săpată într-o anexă a casei, în care se afla cuporul de copt
pâine, dar şi în podul bucătăriei, spre disperarea Securităţii, care nu îl putea
descoperi pe fugar. În cele din urmă a fost deconspirat de către unul dintre
fraţi, care a fost bătut şi schingiuit de Securitate, pentru a spune unde este
fratele său. Nucleul unui alt posibil roman. Am reconstituit, atât cât a fost
posibil, „filmul” întregii povești, care ilustrează nu doar dramele
individuale, ci și atmosfera deceniilor staliniste.
2. Spiritul de frondă al tinereţii. Din cele 17 dosare ale Securității
comuniste, existente în Arhiva CNSAS, puse la dispoziția noastră, precum
și din istoria orală a unor supraviețuitori, am putut reface, parțial, povestea
vieţii lui Alexandru Ioan Poruțiu (numele întreg apărând în doar două
dosare CNSAS).
Acesta se născuse în 21 aprilie 1930, la Nandra, în familia lui Petru
(cel împușcat în 1944) și Iustina, fiind al șaselea, din cei nouă copii: Petru
(Pătruț, n. 1920), Lucreția (n. 1921), Ana (Anica, n. 1923), Maria (n. 1925),
Victoria (n. 1927), Alexandru Ioan (n. 1930), Elvira (n. 1932), Teodor
(Toader, n. 1934) și Mihai (n. 1938).
Clasele primare le-a făcut la școala din Nandra (1936-1941),
gimnaziul la Ocna Mureș (1941-1945), iar liceul (Școala Medie Tehnică de
Comerț) în Tg. Mureș (1945-1949).
Cu puțin înainte de a termina liceul, în luna februarie 1949, este
invitat de un coleg de şcoală, Ioan Comşa, să adere la organizația înființată
și condusă de acesta, numită „Cămășile Galbene”. Alexandru Poruțiu se
lasă cu greu lămurit, dar, la sfârșitul lui martie, se înscrie în organizația lui
Comșa. Nu se ştie în ce anume a constat aderarea la organizaţie, căci nu a
fost vorba nici de depunerea unui jurământ, nici de semnarea unei
adeziuni. În orice caz, scopul acestei grupări abia înființate, la care mai
aderaseră încă vreo cinci colegi, nu le era tinerilor liceeni foarte clar.
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„Cuza” cerea mereu lămuriri despre ce-și propunea organizația respectivă,
dar nici ceilalți membri nu aveau răspunsul la această întrebare. Totul era
destul de confuz în mințile înfierbântate și dornice de acțiune ale tinerilor
liceeni. Unul dintre colegii lui, Alexandru Togănel, avea să declare, mai
târziu, într-o anchetă a Securității: „El m-a întrebat pe mine care e scopul
organizației, asemenea l-am întrebat și eu, căci nu știam niciunul” 265. E clar
că erau niște tineri exaltați de vârstă, de schimbările survenite în România
după 1944, neînțelegând rostul politic al organizației „Cămășile Galbene”,
fiind, totuși, tentați de aventura unei mișcări subversive!
În oraș, se mai formaseră vreo două asemenea organizații (conduse
de Paul Ciobanu și Ioan Andras), la fel de debusolate, în cautare de grupări
similare ale adulților, care să-i ghideze și pe ei, ideologic și practic. Grupul
format de Comșa a invitat, de două ori, o persoană care să-i îndrume, însă,
la niciuna dintre întâlniri, acea persoană nu a venit. La a doua ședință, din
mai 1949, organizată în clădirea Școlii de Agronomie, a participat, din
curiozitate, și Alexandru Poruțiu. Dezamăgit că nu găsise răspunsurile
căutate, el părăsește gruparea după numai trei săptămâni, însă decizia de a
se înscrie în acea organizație (fie şi temporar), cotată drept subversivă,
contrarevoluționară, avea să-l coste scump, în curând. A participat, însă,
cu mintea înflăcărată, de tânăr abia ieșit din adolescență, la un act teribilist,
de frondă, în incinta liceului, împreună cu 14 dintre colegii săi, rupând
„portretele C.C. al P.M.R.” 266. Este vorba, şi aici, de o lipsă de precizie a
anchetatorilor. Pe holurile unei şcoli sau într-o sală de clasă nu se afişau
portretele membrilor CC al PMR, ci doar cele ale Biroului Politic.
La Congresul PMR din 21-23 februarie 1948, Biroul Politic al PMR
avea următoarea componenţă (care trebuia ştiută pe de rost, la intrarea cuiva
în partid): Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, Iosif Chișinevschi, Miron
Constantinescu, Teohari Georgescu, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Theodor
Iordăchescu, Vasile Luca, Alexandru Moghioroș, Ana Pauker, Lothar
Declarație Alexandru Togǎnel, 23 iunie 1949, ȋn Arhiva CNSAS, Dosar I 0067526_001, p. 16.
Fișa personalǎ Poruț Alexandru, zis „Ciorlan”, și Plan de conbinație [sic!], ȋn Arhiva
CNSAS, Dosarul I 0067526_002, p. 5, 71.
265
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Rădăceanu, Gheorghe Vasilichi și Ștefan Voitec. Abia mai târziu, când
Gheorghiu-Dej va deţine puterea deplină, se va expune doar portretul său.
După vreo zece zile de la acest incident, în 20 iunie 1949,
Securitatea comunistă s-a sesizat, arestând, în scurt timp, în toiul nopții,
din Internatul liceului, grupul de elevi răzvrătiți, îndeosebi membrii
„Cămășilor Galbene”. Mai puțin, dintr-o simplă întâmplare, pe Alexandru
Poruțiu. Cursurile terminându-se în data de 10, acesta plecase liniștit
acasă, după provizii, pentru „perioada examenului de bacalaureat”, la
Nandra, în 17 iunie, cu trei zile înainte de arestări. Conform propriilor sale
declarații, în 20 iunie s-a întors la Tg. Mureș, pentru pregătirea examenului
de maturitate (avea 19 ani), și-a lăsat bagajul la gazdă și a pornit spre școală,
fără să bănuiască nimic. Pe drum, s-a întâlnit cu doi colegi, care i-au spus
ce se întâmplase în lipsa lui și l-au sfătuit să fugă din oraș. Intrând în
panică, a plecat la Nandra, povestindu-i mamei de ce era, probabil, căutat
de Miliție. A fost sfătuit de propria lui mamă, Iustina Poruţiu, să se predea,
însă acesta îi spune că îi era frică să nu fie arestat și el și că va rămâne acasă,
„până se va lămuri situația”.
3. Viaţa în ascunzătoare. Timp de cinci ani, între 20 iunie 1949 şi
1 decembrie 1953, „Cuza” a stat ascuns în casa părintească din satul
Nandra, poate cu speranţa deşartă că vor veni americanii şi se va schimba
regimul politic de la noi. Ce a făcut el în răstimpul dat?
E interesant că organele de anchetă nu au fost interesate de acest
aspect al vieţii sale, singurul lucru care conta pentru ele fiind acuzaţiile. De
aceea, în reconstituirea care urmează, ne vom baza mai ales pe mărturiile
orale ale unor nepoţi, care dețin unele aspecte povestite de mama Iustina.
Din 21 iunie 1949, fiind la Târgu Mureş şi aflând că este căutat,
pentru a fi arestat, Alexandru Poruțiu pleacă la Ranta Bogăţii, unde era
măritată o mătuşa de-a sa, Ana (Anica). După câteva zile, Iustina îşi dă
seama că statul acolo este riscant, încât îl trimite pe Petru, fratele mai mare,
să îl aducă acasă. Acesta a pus în căruţă nişte butoaie pentru motorină, iar
„Cuza” a stat între aceste butoaie, acoperite cu fân. Ideea de a se săpa o
groapă ca ascunzătoare a avut-o Iustina şi ea a stabilit şi locul. Groapa nu
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era prea mare, ci cât să încapă un scaun în ea. Intrarea în groapă era chiar
în centrul anexei, ceea ce a fost de bun augur: când au venit miliţienii şi
securiştii să îl caute, aceştia au luat de lângă pereţi mobilierul care exista,
au dat cu patul puştii în podea, să vadă dacă nu sună a gol, tocmai mijlocul
camerei rămânând neverificat.
„Cuza” a stat ascuns în gospodăria părintească, fără să fie găsit de
Securitate, până în 1 decembrie 1953, 4 ani și jumătate. Familia a păstrat
secretul cu strășnicie, astfel încât nici consătenii, nici milițienii, care făceau
pânde (de zi și de noapte) sau patrulări frecvente, nu l-au găsit. Aproape
un an, până în aprilie 1950, a stat ascuns „în podul grajdului, unde aveam
o ascunzătoare în fân”, apoi în bucătăria de vară, unde, mai declara el, „mi-am
săpat o groapă în pământ, pentru a putea sta ascuns mai bine.” 267 A folosit
ascunzătoarea aceasta până la arestarea sa, în 1 decembrie 1953.
Peste ascunzătoarea din pământ, puseseră o masă, care o camufla.
Nu stătea tot timpul în acea groapă, folosind-o numai în caz de pericol de
a fi descoperit. În rest, stătea ascuns în podul bucătăriei și ieșea de acolo
doar seara, când pericolul de a fi văzut și denunțat era mai mic, deși, odată,
în vara lui 1950, un vecin (Gheorghe Bulbuc) a venit pe nepusă masă la ei,
să ceară de la fratele lui o unealtă, însă nu a zărit decât o umbră, neclară. În
declarațiile date la interogatoriul din 9 decembrie 1953, fugarul „Cuza”
spunea că iarna, când nopțile erau mai lungi, își mai ajuta familia la
„sfârnitul” cucuruzului. Între timp se născuse fata lui Petru, Geta, pe care
„Cuza” o legăna în casă, fie direct, fie cu ajutorul unei sfori, care făcea
legătura între leagăn şi ascunzătoare, astfel încât mama fetiţei să poată
lucra în grădină, fiind lăudată de consătene, care se mirau că fetiţa stă
atâtea ore singură și nu plânge! Din mărturiile doamnei Elvira Oltean (n.
Poruţiu), sora lui „Cuza”, am aflat că, într-o zi, îmbrăcat în femeie, „Cuza”
a fost chiar pe hotar, pentru unele lucrări. Surorile, care veneau să-și ajute
mama și fratele (Petru) la muncile agricole, îi aduceau de mâncare și țigări.
Petru însuși îi procura ziare, cu știri de ultimă oră, şi îl tundea.
267
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În tot acest interval, Iustina a fost chemată la Luduş de nenumărate
ori, la Miliţie şi Securitate, dar nu a fost niciodată bătută. Nu acelaşi lucru
s-a întâmplat cu Petru, care a fost atât de bătut de Securitate, încât pe spate
nu mai puteai găsi loc de un ac, fără să fie rană. Când trupele înarmate au
venit să îl aresteze, Iustina ar fi spus: „Copile, ieşi afară! Eşti cu un picior
în groapă, iar cu altul afară! De-acum facă-se voia lui Dumnezeu!” Apoi,
cu Geta în braţe şi plângând, a ieşit în curte. Pe drum trecea un miliţian,
rudă de familie, care i-a spus Iustinei: „Nu mai plânge, că acum îi bagă la
închisoare pe oameni, da’ nu-i mai omoară!”
4. Se schimbă istoria. Greutățile și necazurile trăite începând cu
1944, când tatăl, pe nume tot Petru (nume dat întâiului născut de mai multe
generații), a fost împușcat mortal, au unit și mai tare familia. Având câteva
hectare de pământ, batoză și cazan de țuică, precum și „servitori",
strânseseră ceva avere, viața fiindu-le îndestulătoare. Asta până în 1949,
când a început procesul dureros al colectivizării. Categoria chiaburilor, a
oamenilor harnici și chivernisiți, care adunaseră, cei mai mulți, prin muncă
cinstită, pământuri și utilaje agricole, au fost primii luați în colimatorul
populist al noului regim, instaurat la noi în 1946. Colectivizarea, după
modelul colhozurilor sovietice, îi obligase și pe așa-numiții chiaburi din
Nandra să renunțe la părți din avere, mai de bună-voie, dar, mai ales, siliți,
prin tot mai drasticele metode securiste din anii ’50 (procese înscenate,
arestări, rechiziționări etc.). De exemplu, baronul din Bichiș, Ștefan J. de Fay,
a fost ridicat de Securitatea comunistă, în toiul nopții, în martie 1949, deși el
nu avea pământ, vina lui fiind că un strămoș al său fusese „chiabur”. De
asemenea, toate bunurile agonisite într-o viață de fostul primar al satului,
Onisie Trif, au fost duse, cu japca, în averea colectivă.
La fel s-a întâmplat și cu familia Poruțiu (Poruț). În arhivele CNSAS,
există un proces-verbal al unei întruniri a sătenilor, la care fusese invitat
(pentru a salva aparențele „democrației popuare”) și „fostul chiabur și
primar”, Aron Poruț, rugat să fie generos și să „dedea (sic!) / ceda / locuința
2 camere pentru coperativă”. „Chiaburul” a răspuns, calm, dar ironic, că va
face acest lucru, când va fi vremea „gamelei”: „Numitul Poruțiu Aron a spus
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căci (sic!) către cei prezenți că nu o cedă cu valoare mică, până nu o cedă
gratis, când vine gamela.” 268 Nici nu este de mirare că acești oameni nu
agreau noua orânduire socială și politică. Frica instalată, treptat, la nivel
național, îi determina să se abțină, în așteptarea americanilor salvatori!
Totuși, uneori, tensiunea acumulată învingea până și această teamă.
Informatorii, însă, aveau grijă să raporteze totul. Așa s-a întâmplat, de pildă,
cu relatarea unei discuții între doi săteni, la care participa și informatorul
„Murgu”, între Cornel Ţiboc și Petru Poruțiu, în care cel din urmă a
răbufnit, spunând „că își bagă… în P[artidul] C[omunist]!”269
Încă din 1949, toți membrii familiei Poruțiu aveau fișe informative
detaliate, întocmite de organele Securității, bazate, în primul rând, pe datele
trimise de șefii de post din Bichiș. Se află acolo note nu doar despre
principalul anchetat, „Cuza”, despre mama și cei opt frați ai săi, dar și despre
unchii și mătușile lui dinspre tată. Și totuși nu au aflat, până în 1954, în urma
unui interogatoriu de 4 ore și jumătate, că, de pildă, Petru era veteran de
război! 270 Fusese încorporat la Flotila 2 Vânătoare Turda, în 20 februarie
1942. Garnizoana a tot fost mutată, ajungând să staționeze în Târgșorul
Nou, de unde, la 1 septembrie 1942, este trimisă pe Frontul de Răsărit, până
la Stalingrad. Petru și camarazii lui sunt trimiși înapoi în Țară, în martie
1943, el întorcându-se acasă, la Nandra, în august 1945. Se pare că, în 1944,
când a avut loc tragedia tatălui său, Petru se afla într-o permisie.
5. „Cuza” dat în urmărirea Securităţii. Atenția sporită s-a
îndreptat asupra acestei familii, când Alexandru Poruţiu a fost dat în
urmărire, ca „fugar”. Securitatea din regimul stalinist era oarecum la
început (fusese întemeiată în 1949), bazându-se încă pe structura
informativă și operațională, pe formularele preexistente ale fostei
Siguranţe a statului, însă cu oameni ai vremurilor noi, cei mai mulți
selectați din clasa muncitoare și țărănime, modelul absolut fiind NKVD-ul
Cf. Arhiva CNSAS, Dosar Com. Bichiș, nr. 1025, Notǎ informativǎ din 23 martie 1962.
Notǎ informativǎ, 2 apr. 1953, ȋn Arhiva CNSAS, Dosar I 0067526_002, p. 99.
270
Cf. Procesul-verbal de interogatoriu din 11.02.54, ȋn Arhiva CNSAS, Dosar
P0044198_001, p. 102-103.
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sovietic. Din ansamblul de documente, meticulos îndosariate, din anii
1949-1965, pe care le-am consultat, se observă clar intenția de a păstra o
aparență de legalitate (mai ales în tribunalele din Cluj și Oradea, unde s-a
judecat cazul „Cuza”). Sentințele se dădeau pe baza unor dosare
impresionante, în care se adunau zeci de note informative, anchete,
declarații (ale martorilor și inculpaților), interogatorii (semnate și
contrasemnate), referate de încheiere a cercetărilor, ordonanțe de arestare,
rechizitorii și multe altele. Inculpații aveau drept la recurs, uneori se
renunța la arestarea lor din motive umanitare, cum a fost cazul minorului
Mihai Poruțiu, al soției lui Petru Poruțiu, gravidă și cu un copil de 1 an și
9 luni, al Anei Poruțiu (căsătorită Frătean), care avea și ea copil mic (de 3
luni), al Victoriei (internată într-un sanatoriu), precum și al Iustinei, care
avea degetele de la mâna stângă anchilozate, de trecerea glonțului, în ’44.
Reminiscențele antebelice, ale Siguranței Statului, încă mai erau
prezente în limbaj, începând cu formulele de politețe (în verbe și în
pronumele dumneata, în folosirea apelativului Domnul [Procuror]) și
continuând cu forme învechite ale unor termeni juridici: „asociațiune”
(= asociere, asociație), „în unire cu” (= coroborate cu), „concluziuni”,
„arătările” (declarațiile, cele arătate de…).
În cazul „Cuza”, documentarea a fost începută în iunie 1949 și a
fost finalizată, prin sentința nr. 1565, după arestarea lui, la 1 decembrie
1953. Instituția Securității a funcționat, în cei aproape cinci ani în care
Poruțiu nu a fost găsit, cu o tenacitate rară, folosindu-se de agenți
profesioniști, de lucrătorii de Miliție, dar, mai ales, de informatorii săi din
Nandra (care aveau, conform protocoalelor, nume conspirative, dar care,
adesea, erau deconspirate în „informări”, nu totdeauna accidental). Cel
mai harnic delator era „Murgu” (I. A.), care informa, încă din 21 iulie 1953,
că fugarul era ascuns „într-o groapă făcută pentru a ascunde grâu”271. Dar
„Murgu” fusese racolat de Securitate de când făcea pușcărie pentru niște
înșelăciuni cu mii de țigări „Mărășești” și „Carpați”, delapidări prin
271
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falsificarea de documente ale unui restaurant CFR din Gara Tg. Mureș.
Informatorii, mai puțin zeloși, nu dădeau randamentul scontat, așa că șefii
cereau, în Notele lor de control, ca aceștia să fie schimbați cu informatori
„de calitate, întrucât cel existent dă material de suprafață.”272
6. Scenariul Securităţii cu falşii partizani. Mulţi năndreni au
furnizat informații legate de cazul „Cuza”, fără să aibă această intenție. Un
astfel de consătean, care locuia la vreo 30 m de biserică, G. O., a căzut în
plasa țesută cu dibăcie de securiști, al căror obiectiv principal era
descoperirea ascunzătorii lui Alexandru Poruțiu. Au fost trimiși agenți
operativi în Nandra, identificând, cu ajutorul informatorilor oficiali,
persoane dispuse, chipurile, să ajute partizanii care îi așteptau pe
americani, să răstoarne noua orânduire. Erau căutați mai ales foști
chiaburi, care aveau destule motive să-i urască pe comuniști.
Strategiile erau gândite progresiv, de la tatonarea posibilelor surse,
până la determinarea acestora să vorbească nu doar despre ce îi interesa în
plan local (arestarea fugarului Poruțiu), ci și despre cei (din Nandra și din
alte sate) care dețineau arme nedeclarate. De altfel, în felul acesta, au fost
identificate multe persoane cu principii potrivnice comuniștilor. Unul
dintre acești năndreni i-a dus chiar pe falșii partizani, în fapt securiști, în
biserică, să le arate, cu bună credință, unde erau ascunse arme: „O. a adus
cheile bisericii de la locuința sa și, după ce ne-am încredințat că nu este
nimeni împrejur, am intrat în biserică, am închis ușa și, pe întuneric, ne-am
urcat, pe scări, în podul bisericii, unde, aprinzând discret un chibrit, mi s-a
arătat locul de depozitare al (sic!) armamentului (între două grinzi, iar
pământul este lipit la loc, nevăzându-se armamentul”273. De remarcat
mulțimea detaliilor în redarea scenei respective.
Se împușcau, astfel, dintr-o lovitură, mai mulți iepuri și se cunoșteau
informatorii dubli. Întâlnirile secrete (în case conspirative, la marginea
pădurilor etc.), mesajele criptate (lăsate la anumiți stâlpi de telegraf de lângă
272
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pădurea Cecălăcii), venirea sau plecarea falșilor comandanți ai unei
inexistente organizații subversive numai pe timp de noapte și doar peste
câmpuri pustii, toate acestea au „adormit” suspiciunile respectivilor săteni.
Se discuta chiar, la un moment dat, dacă rușii mai staționau în Ungaria sau
„dacă este adevărat că rușii au vrut să-l răpească pe Tito, cu un avion, și că
acest lucru n-a reușit, din cauza aviatorului, care a trădat acțiunea”274. În
scurtă vreme, ei au depus așa-zisul jurământ de credință, convinși că au
devenit membrii unei grupări potrivnice statului comunist. Până și
formularea acestui jurământ era credibilă, în vremuri în care numele regelui
sau al lui Dumnezeu puteau fi rostite numai în șoaptă: „I-am cerut
jurământul – se scrie într-un raport trimis Securității din Luduș – după
următoarea formulă: «Jur pe cruce și pe regele Mihai I că voi executa
întocmai ordinele conducerii organizației. În caz de divulgarea secretului,
răspund cu viața mea și a familiei mele, așa să-mi ajute Dumnezeu!»”275
Într-o Notă informativă276, din 7 aprilie 1953, se amintește că și
frizerul din Nandra, Octavian Coman, se angajase să-l prindă pe fugar,
pentru suma de 10.000 de lei, lucru pe care, mai în glumă, mai în serios, i
l-a spus și lui Petru Poruțiu (cei doi erau vecini în sat).
Pânza de păianjen, țesută minuțios, cu răbdare, a încercat să-l
prindă în minciuna construită și pe fratele lui „Cuza”, Petru, spunându-i-se
că organizația, reprezentată de cel ce se chema „Crinul Negru”, se
preocupa „de organizarea fugarilor […], de posibilitatea acestora de a
culege armament, de posibilitățile de adăpostirea parașutiștilor [americani –
n. ns.]”277. La Securitate se știa că Petru Poruțiu avea o armă rusească din
Al Doilea Război Mondial, de când frontul trecuse pe la Bichiș, fiind, din
această cauză, șantajabil.
Dar fratele lui „Cuza” era mult prea precaut, încât să cadă pradă
ușoară, chiar dacă un consătean, O. G. (după cum notau securiștii), „are
Ibidem, p. 79.
Ibidem, p. 78.
276
Ibidem, p. 100.
277
Dosar I 0067526_002 din Arhiva CNSAS, p. 55.
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toată încrederea familiei [Poruțiu – n. ns.], acesta săvârșind o crimă
împreună cu tatăl fugarului, care este decedat”. Informația provenea tot de
la cel numit „Murgu” 278. Este o acuzaţie foarte gravă aici, care nu se susţine
cu nicio dovadă, nici din documente, nici din tradiţia orală. Ea arată până
unde poate ajunge mizeria umană, respectiv zelul acestui „Murgu” (I.A.),
pentru a-şi dovedi fidelitatea faţă de Securitate, inventând pur şi simplu
fapte inexistente.
Trebuie spus că, totuși, în octombrie 1953, Petru va rosti același
jurământ de intrare în falsa organizație contrarevoluționară. Este posibil
ca, în scurtă vreme, el să fi fost dus în Luduș, la Securitate, și bătut (după
spusele familiei), pentru a-l deconspira pe fratele său.
Se pare că Alexandru nu ar fi fost descoperit încă mult timp, dacă
familia, care se mărise cu mai mulți copii, nu ar fi decis să-l deconspire pe
Alexandru. Petru se pare că a fost desemnat s-o facă de bună-voie sau,
poate, după ce a fost atât de crunt bătut de securiști, încât s-a întors acasă
de la Luduș cu spatele numai răni sângerânde, după cum își amintește
familia. Drama acestui frate mai mare începuse deja în februarie 1952,
când fusese pârât și apoi arestat, pentru că deține o armă de proveniență
rusească, găsită de el în comună, pe când frontul trecuse pe acolo.
În interogatoriul luat lui Petru, în 19 mai 1954, acesta declara: „Eu l-am
denunțat pe fratele meu la Comandantul Securității din Luduș, la 1
Decembrie 1953. Nu l-am denunțat mai înainte, deoarece spunea că se
omoară, dacă îl denunțăm. Când veneau frații acasă, îi aduceau țigări.
Surorile mele nu fumează niciuna.[…] Eu am venit [din închisoare, n. ns.]
cu securitatea acasă și am arătat unde stă ascuns”279. Ca totul să se desfășoare
„în litera legii”, la descinderea în casa familiei, au încropit o percheziție (care
a durat 2 ore, de la 20 la 22), deși li se indicase exact locul unde se ascundea
fugarul. În procesul-verbal, întocmit ulterior, „dresat [= redactat] azi unu

Ibidem, p. 71.
Cf. Interogatoriu de inculpat din 19 mai 1954, Dosar P0044198_001 din Arhiva
CNSAS, p. 186.
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Decembrie 1953”, se scria: „Sa (sic!) găsit ascuns în bucătăria de vară, lângă
cuptor, într-o groapă, numitul Alexandru Poruțiu.” 280
7. Anchetarea lui „Cuza”. Calvarul de până atunci al familiei avea
să se accentueze, la un alt nivel, instituționalizat, începând cu 1 decembrie
1953, când Alexandru a fost arestat. Aproape toți frații și surorile aveau să
fie condamnați pentru „favorizarea infractorului” și „omisiune de denunț”.
Elvira, Lucreția și Maria au primit cele mai mari condamnări (2 ani
închisoare și 2 ani interdicție), apoi Teodor (1 an și șase luni), iar Petru
(doar 6 luni, probabil pentru colaborarea cu organele securiste). Au dat
declarațiile împotriva propriului frate cu sufletul greu, Elvira chiar
subliniind, în interogatoriu, că a recunoscut „atât la primele cercetări, cât
și la procuratură, de frică [subl. ns.]” 281.
În toți anii în care „Cuza” era considerat „fugar”, sustrăgându-se
legii, au fost realizate anchete, s-au întocmit fișe personale ale tuturor celor
din familie, s-au adunat declarații de la foștii colegi și a fost condamnat,
după o deliberare secretă, în 20 octombrie 1949 282, în lipsă (în
„contomacie”, cum scria un raport), la 3 ani închisoare corecțională,
revenindu-se la sentința cu 7 ani închisoare, 5 ani interdicție, 10.000 de lei
amendă corecțională și confiscarea averii, „pentru delictul de uneltire
contra ordinei sociale”, „în baza documentelor îndosariate în dosarul nr.
1137/1949” . În documente, inculpatul era numit frecvent „bandit”.
Anchetatorii, lucrătorii operativi, puneau, în general, întrebări
standard, legate de identificarea socială a inculpaților (nume, adresă, data
nașterii etc.), dar și întrebări oarecum deschise, încercând să obțină date
compromițătoare din relatarea faptelor de către inculpat sau martori. Pe
sistemul folosit azi la detectorul de minciuni, întrebările esențiale erau
repetate destul de des, dar se foloseau și întrebări capcană, ce se doreau
Proces-verbal din 1 decembrie 1953, ȋn Arhiva CNSAS, Dosar P0013118_001, nr. 1137 /
1949, p. 12.
281
Dosar P0044198_001 din Arhiva CNSAS, p. 178.
282
Notǎ extras din Dosarul 1240, din 2 XI 1963, ȋn Dosar 10067526_002 din Arhiva
CNSAS, p. 10.
280
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subtile, de genul „Ce armament ai posedat D-ta în intervalul de timp
ianuarie 1949 – 1 decembrie 1953?”. Asta după ce existau deja numeroase
declarații că inculpatul Alexandru Poruțiu nu avusese nicio armă, darmite
„armament”, ce sugerează un întreg arsenal. Interogatoriile se făceau
încrucișat, fiecare declarație fiind verificată și confirmată prin spusele
celorlalți, martori sau co-inculpați.
Urmărind extrasele primelor interogatorii luate lui „Cuza” după
arestarea sa (la 1 decembrie 1953), observăm o schimbare bruscă a
declarațiilor, în care se ajunge la recunoașterea unor neadevăruri. El a fost
acuzat nu atât pentru bravada copilărească din liceu, cu ruperea unor
portrete ale membrilor CC al PMR, cât pentru uneltire împotriva regimului,
prin aderarea la organizația „Cămășile Galbene”, fapt mult mai grav în acele
decenii. La primul interogatoriu (care a durat 3 ore!), luat în 8 decembrie,
recunoaște: „Am făcut parte dintr-o organizație contrarevoluționară” din
martie 1949, la insistențele lui Ioan Comșa. Nu recunoaște decât că a
participat o singură dată la o ședință a acelei grupări, unde nu s-a întâmplat
nimic, fiindcă nu s-a ținut. Comșa îi ceruse arme, dacă avea, însă „Cuza” nu
deținea așa ceva. Toate afirmațiile inculpatului erau susținute de ceilalți
tineri arestați, ale căror declarații se găseau deja în dosar.
A doua zi, în data de 9 decembrie, interogatoriile s-au înmulțit:
primul, între orele 9 și 11,30, al doilea după-masă, între 17 și 15 minute și
18,40 (informații consemnate cu multă acuratețe). Acestea, mult mai
scurte decât primul, au confirmat din nou că Poruțiu spunea adevărul
referitor la deținerea de arme și la neparticiparea la vreo acțiune
subversivă. Răspunsurile dovedeau sinceritatea și chiar inocența
arestatului: întrebat cum se numea organizația contrarevoluționară din
care făcea parte, tânărul Poruțiu afirmă că n-a știut cum se numea gruparea
lui Comșa, aflând lucrul acesta de la anchetatori! Liceanul nu a depus
niciun jurământ de intrare în organizația subversivă, nu a semnat nimic,
nu a recrutat pe nimeni, în cele 3 luni de referință. Întrebarea despre
activitățile teroriste la care a participat (pentru care nu se păstrau dovezi,
pentru că acele activităţi nu existaseră) a fost o altă manevră la întâmplare,
doar-doar se va scăpa vreo informație.
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Cele mai puternice dovezi în favoarea inculpatului sunt declarațiile
foștilor colegi (inclusiv a lui Comșa), arestați și ei, încă de la început. Ca să
își diminueze din pedeapsă, ei ar fi putut să-l incrimineze mai mult pe
Alexandru Poruțiu. N-au făcut-o, declarând adevărul: că învinuitul a
participat la o singură întâlnire (și aceea eșuată), că a intrat în grupare după
luni de insistență a lui Comșa, că a părăsit organizația lui după trei
săptămâni, că nu știa care era scopul acestei organizații, că nu deținea
arme. Comșa însuși i-ar fi spus unuia din grup că nu e nicio pierdere
plecarea lui Poruțiu din grupare, fiindcă „nu este destul de curajos și nu
are destulă voință, pentru a putea intra în organizație” și „nu s-a purtat [=
prezentat] la nicio ședință” 283. Nu am putut afla ce pedepse au primit
colegii lui Poruțiu, dar sentința dată, în 1949, fugarului era foarte aspră,
exemplară (dovadă frecvența termenului „corecțională”, din sentință).
La dosarul de anchetă, elaborat după arestarea lui „Cuza”, se
adaugă, la documentele adunate în 1949, o serie de alte declarații, legate de
ascunzătoare și de faptul că familia nu l-a denunțat. Toate dovezile
„îndosariate” îi erau favorabile inculpatului, dar Securitatea avea nevoie de
condamnări exemplare, prin numărul mare de arestări și cazuri politice
rezolvate dovedindu-și zelul revoluționar! Este clar că nu erau interesați de
evidențe, de lipsa dovezilor incriminatorii, căutând, de fapt, pretexte
pentru condamnare. Circumstanțele nu contau, declarațiile martorilor
erau simple file în dosar. Vina tânărului era, de fapt, lezarea orgoliilor
securiștilor din aparatul de stat, care se dovediseră, timp de aproape cinci
ani, incapabili să rezolve un caz atât de simplu.
Și totuși, în declarația lui „Cuza”, semnată la interogatoriul din 10
decembrie 1953, care a durat din nou 3 ore (între 16,40 și 19,35), găsim
afirmații șocante pentru orice om cu gândire obiectivă și logică: „Scopul
urmărit de mine era acela ca, împreună cu ceilalți membrii (sic!) ai
organizației, să luptăm împotriva regimului de democrație populară.”284
283
284
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Explicația tânărului este „ca la carte”, pe linie, într-un limbaj de lemn
specific, afirmând că voia să se opună regimului, deoarece era fiu de chiabur,
clasă socială lezată de acest nou regim. Mai mult, afirma, în ciuda oricărei
logici și, mai ales, împotriva declarațiilor colegilor săi de organizație, că nu a
spus nimănui ce plănuia gruparea, fiind de acord cu scopul acesteia (pe care,
afirmase de mai multe ori, nu-l cunoștea). Metodele de „persuasiune” prin
bătăi și șantaj, folosite în acele decenii, sunt astăzi binecunoscute. Aceasta
poate fi și explicația respectivei declarații a lui Alexandru Poruțiu, care avea
să-l înfunde. Securitatea avea tot ce-i trebuia, scris negru pe alb, pentru a
obține condamnarea preconizată încă de la începutul anchetei, ca lecție
pentru orice alți oponenți politici.
De aceea, sentința, dată în ’49, a fost reluată, ca bază de pornire și
în 1953. Acolo se nota că inculpatul se făcea vinovat „de a se fi constituit
într-o asociațiune secretă interzisă, în scop de a face propagandă pentru
răsturnarea în mod violent a ordinei sociale existentă în stat și de a se fi
afiliat unei asemenea asociațiuni”, că „a confecționat și răspândit manifeste
instigatoare propagandistice, a ținut ședințe în acest scop” (toate acestea
păreau fapte concrete, deși Comșa declarase că, paralel cu organizația lui,
mai existau cel puțin două în oraș, care distribuiau manifeste și adunau
arme! Evident, nu s-a ținut cont de declarație!) Motivația oficială, încă de
atunci, se bătea cap în cap cu dovezile din dosar. Condamnarea „în
contomacie” s-a decis în unanimitate, fără circumstanțe atenuante, căci
Poruțiu era, conform unei caracterizări din fișa sa, „un înrăit dușman al
regimului. Element fricos, dar șiret!”285 (Pe aceeași fișă, plină de greșeli de
ortografie, dar cu o mențiune emfatică – „nasul pirectilin” –, apare și
informația că degetul mijlociu de la mâna dreaptă era anchilozat!)
Rechizitoriul procurorului (nr. 65, din 13 februarie 1954) susține
aceeași vină a lui Poruțiu (numit pentru prima oară „Cuza”): „În ura sa față
de regimul de democrație populară din Patria noastră, care a lovit în
interesul clasei din care face parte [chiabur – n. ns.]”, s-a înregimentat în
285
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organizația „Cămășile Galbene”, „în scopul de a lupta împotriva regimului
din Patria noastră”. I se imputa că a făcut totul cu bună știință, inclusiv că
membrii organizației căutau arme. Coroborând aceste acuzații, se
concluzionează, în stilul vremii, că probatoriul se bazează pe o „latură
materială”, constând în declarații, și una „subiectivă”, mult mai gravă, aceea
„că vroia să lupte […] împotriva regimului nostru, cu ajutorul armelor pe
care le va procura organizația”286. În referatul de încheiere a cercetărilor,
redactat în 23 decembrie 1953, care continua să eludeze orice evidență, se
spunea, fără nicio reticență, că „activitatea criminală a arestatului Poruțiu
Alexandru este dovedită prin materialul rezultat din cercetările
preliminare” 287 și se trimite dosarul în instanță. Rămânea valabilă sentința
din 1949, fără a se lua în considerare infirmațiile aduse de ancheta la zi!
8. Anii de închisoare. În 17 februarie 1954, Alexandru Poruțiu este
trimis în Penitenciarul Tribunalului Militar Cluj (conform adresei
Procuraturii din Oradea și sentinței 1565 / 1949 288, de unde urma să iasă în
17 februarie 1961, adică după 7 ani. Birocrația era în floare, doar pentru
simplul transfer dintr-o localitate în alta fiind elaborate zeci de adrese, note
și mandate. Dosarele din Arhiva CNSAS cuprind până și lista cu
îmbrăcămintea predată magaziei penitenciarului: „o scurtă (bună), un
pantalon (rău), una căciulă neagră, una valiză lemn, una cămașă, una
ismenă (sic!), 3 batiste, 1 pepten (sic!)”, precum și ce a rămas asupra
inculpatului: 3 cămăși, 2 ștergare, 3 izmene, „una curea pantaloni”, 3
batiste, „una pereche bocanci, două perechi ciorapi, una pereche obele, un
pulovăr”. (Pare ilegal și riscant să-i lase în posesie cureaua!)
În martie se cere rejudecarea sentinței pronunțate în octombrie
1949, iar la 26 aprilie 1954, Tribunalul Oradea (unde cauza fusese
transferată) rejudecă acel dosar, stabilind condamnarea lui „Cuza” la 5 ani
(în loc de 7) închisoare corecțională, 5 ani interdicție, confiscarea averii și
100 de lei cheltuieli de judecată. În același an, în 4 septembrie, avocatul din
Ibidem, p. 38-39.
Ibidem, p. 37.
288
Dosarul P0013118_002, p. 5.
286
287

514

Memoria ca justiţie (Drama adolescentului „Cuza”...

oficiu depune recursul, care este admis (după ce, inițial, a fost respins), în
22 septembrie, sentința fiind modificată la 3 ani închisoare, 2 ani interdicții
și 100 de lei „cheltuieli penale”.
După cum am mai arătat, 5 dintre frații lui Alexandru (Elvira,
Maria, Lucreția, Teodor și Petru) au avut și ei de suferit, fiind draconic
anchetați și, în final, condamnați. La interogatoriile din 4 martie 1954, toți
au fost întrebați, desigur, de ce nu l-au denunțat pe fratele lor. Răspunsurile
au fost asemănătoare, plecând de la faptul că era vorba de fratele lor: „Nu
l-am denunțat organelor de stat, deoarece nu vroiam acest lucru, ca să nu
fie arestat, deoarece îmi era milă, căci era fratele meu” (Lucreția), „Îmi era
frică să nu i se întâmple ceva” (Maria), „Nu vroiam să fie arestat, deoarece
îmi era milă că va fi aspru condamnat pentru aceste fapte” (Petru). Cu
inocență, însuși „Cuza” a recunoscut că nu s-a predat, „deoarece îmi era
frică să nu mă bată”289. Inconștiență sau onestitate absolută, Securitatea
consemna și asemenea răspunsuri incriminatorii la adresa instituției, care
se pretindea democratică!
Așadar, în 1956, urma să fie pus în libertate. În intervalul acesta, a
fost dus la muncă grea (care era de 8 ore pe zi) în Baia Sprie, în mină. Fișele
de pontaj arată o eficientizare a muncii prestate de Poruțiu, probabil ajutat
„prin metode specifice”, totuși, în februarie 1955, este pedepsit cu tăierea a
3 zile, fiindcă a fost prins dormind în mină, iar în mai primește 2 luni de
izolare, fără să fie specificat motivul. Un fapt interesant din fișa de pontaj
din decembrie 1954 ni s-a părut acela că în zilele de Crăciun, duminică 25
și luni 26, nu s-a lucrat (lunea era zi de pauză).
Încarcerarea propriu-zisă a fost redusă cu un an și o lună, pentru
zilele muncite și, probabil, bună purtare. Când s-a împlinit perioada de
detenție, la 17 octombrie 1955, Poruțiu a fost pus să dea o declarație, prin
care se obliga ca, după eliberare, să nu divulge nimănui nimic din ceea ce
a văzut „în locurile de încarcerare și nici despre persoanele încarcerate”.
9. Viața după eliberarea din închisoare. Nici după ce pedeapsa era
ispășită, foștii inculpați nu scăpau de „brațul lung al legii” sau, măcar, de
monitorizarea Securității. La 5 zile după ce Alexandru Poruțiu a ieșit din
289
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închisoare (în 22 octombrie 1955), de pildă, a fost trimisă o comisie să
confiște averea acestuia. Comisia, alcătuită după toate regulile, a constatat
și raportat că cel vizat nu avea nicio avere. După 10 luni, în 11 iulie 1956,
o altă comisie, de la M.A.I., Regionala Cluj, constată că nu a fost executată
acea confiscare (a unei averi care nu exista!). De fapt, ceea ce interesa era
faptul că nu fusese plătită amenda corecțională de 100 de lei!
După eliberare, Alexandru Poruțiu s-a angajat contabil la câteva
G.A.S.-uri, mutându-se dintr-o localitate în alta, în funcție de serviciul
găsit (Sâncrai, Milaș ș. a.). În 1962, era angajat la G.A.S. Reghin.
Securitatea, care îi monitoriza pe toți cei care aveau dosare și condamnări,
și-a propus să-l recruteze ca agent, sub pretextul de a preveni eventuale
acțiuni de sabotaj.
În 16 mai 1962, găsim un Referat în care se propune recrutarea ca
agent a lui Alexandru Poruţiu, care era contabil la G.A.S. Reghin.
Argumentele favorabile recrutării sunt calitățile candidatului, „element
inteligent, descurcăreț, posedă un bagaj destul de bogat de cunoștințe
profesionale și de cultură generală”290. Din cauza trecutului subversiv, se
considera că „se bucură de încrederea elementelor suspecte din G.A.S.
Reghin”. Recrutarea urma să se facă folosindu-se materialele compromițătoare,
pe care Securitatea le avea la dosar, de la condamnarea sa, a fraților, până la
apartenența tatălui la P.N.Ț. și faptul că a fost chiabur. Nimic nu le scăpa,
nimic nu se uita sau ierta! În autobiografia din 2 noiembrie 1961, de pildă,
Poruțiu omisese aceste aspecte din trecutul său tumultuos, ceea ce devine
„armă” de forțare din partea Securității. Ca de obicei, se gândea o întreagă
strategie, pentru a fi dus la sediul Securității din Reghin: conducerea urma
să-l trimită, în interes de serviciu, la Trustul Regional Tg. Mureș, împreună
cu cel care îl filase, pe drum fiind „reținut” și dus la sediul Raionului de
Securitate Reghin. Lt. maj. Balint Ioan era desemnat să-l determine să
semneze recrutarea. Totuși, se luau unele precauții: „În cazul în care, în
timpul procesului de recrutare, se va constata că candidatul nu este sincer și
nu va accepta colaborarea, nu se va trece la recrutarea sa”, urmând a fi
supravegheat ulterior. Întâmplarea a făcut ca, în G.A.S.-ul respectiv, să fie
290
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desfășurată o anchetă a Miliției asupra unui alt angajat, astfel încât au fost
chemați la audieri mulți, inclusiv Alexandru Poruţiu. Acesta a fost pus de-a
dreptul în fața elementelor incriminatorii din dosarele Securității, în
consecință a acceptat să devină agent, cu numele conspirativ „Comșa Ionel”.
Se gândea că nu mai merita să sufere, din cauza trecutului său, și familia sa
și copilul pe cale de a se naște. „Recrutarea a fost efectuată în ziua de 22 VI
1962, de Lt. maj. Balint Ioan, între orele 8,30 – 15 […]”, adică 7 ore jumătate!
Poruțiu se angaja să informeze organele de Securitate „despre orice activitate
dușmănoasă, de care voi avea cunoștință” (Angajament, semnat în 22 iunie
1962 291). Culmea cinismului o constituie faptul că Poruțiu era obligat să
ceară organelor de securitate, în cazul în care nu-și ținea angajamentul de
colaborare, să ia „cele mai hotărâte măsuri”!
Deja din 2 august 1964, dezamăgea, ca agent, căci nu se implica în
activitatea respectivă. Acțiunile de sabotaj raportate erau probabil destul
de importante pe atunci, din perspectiva prezentului fiind doar „praf în
ochi”, o manevră de a fi considerat activ: puieți care au înghețat într-o
pepinieră a G.A.S.-ului (de parcă sabotorii au adus înghețul), niște porci
de prăsilă, care au murit în timp ce erau mutați în alt G.A.S., un tractor,
uitat în viteză, a luat-o la vale oprindu-se într-o semănătoare, pe care a
distrus-o (neglijența însemna sabotaj) etc. Volumul de informații era mic,
fără valoare operativă. În consecință, în 1965, se constata ferm că Poruțiu
nu-și îndeplinea sarcinile primite și se propunea trecerea agentului
„Comșa Ionel” pe linie pasivă, mișcare ce se numea „propunere de
abandonare”. La 25 mai 1965 este trecut în evidență pasivă, căci devenise
„un element cinstit, atașat regimului nostru democrat popular, apreciind
în mod pozitiv realizările obținute de țara noastră”, fiind „mulțumit până
în prezent de situația lui actuală” 292. Într-un alt Referat se scrie că „se achită
de sarcinile politice și profesionale”, având „o atitudine loială față de
regimul democrat popular din țara noastră și față de realizările obținute de
țara noastră”293.
Angajament din 22 iunie 1962, ȋn Dosar R0131249, p. 10.
Referat privind trecerea ȋn evidențǎ pasivǎ, ȋn Arhiva CNSAS, Dosar I 0067526_001, p. 30.
293
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Fişa personală, din închisoare, a lui Poruţiu Alexandru Ioan „Cuza”. Cele cinci fişe din
detenţie, care urmează, sunt ale fraţilor săi, închişi pentru că nu l-au trădat:
Petru, Elvira, Lucreţia, Maria şi Teodor.
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O Notă informativă, redactată în 1 martie 1963, menționa că
Alexandru Poruțiu era, pe atunci, „o fire închisă, nediscutând nimic cu alte
persoane decât chestiuni de serviciu” 294; era apreciat ca profesionist,
încredințându-i-se cea mai grea muncă din contabilitate. Informatorul mai
notează și fapte care i se păreau dubioase, precum că, într-una din zile,
Alexandru Poruţiu și soția acestuia s-au întâlnit cu Jeleru, preot, socrul
unui condamnat în procesul lui Faliboga la 8 ani închisoare. „Acestui
preot, soția lui Poruțiu i-a făcut rost de pâine de la cantina Gospodăriei!”
Peste ani, atenția Securității s-a îndreptat și spre Teodor Poruțiu
(nume conspirativ „Costică”), devenit colaborator din 1984, în calitatea sa
de responsabil de bloc, deținând și „Cartea de imobil”. Nu a fost un caz
singular, deoarece mulți asemenea responsabili de bloc informau,
obligatoriu, despre persoanele din alte țări, care intrau în imobil sau despre
locatarii care aveau legături cu aceștia.
Ştiind câtă suferinţă au produs familiei sale organele Securităţii, ne
putem imagina că informările date de Teodor Poruţiu nu au afectat
destinul nimănui.
Spre sfârșitul vieții, Alexandru Poruțiu a lăsat, în arhiva familiei, o
Autobiografie, cu date care clarifică sau actualizează ceea ce se știa despre
viața sa:
„AUTOBIOGRAFIE
(03.III.2020)
Mă numesc Poruțiu Alexandru Ioan și m-am născut în anul 1930,
luna aprilie, ziua 21, în comuna Bichiș, sat Nandra, plasa Luduș, județul
Turda (actualmente județul Mureș), din părinții: Petru, născut în 1893 și
decedat în 1944 – fiul lui Petru (decedat în 1936) și al Lodovica – și Iustina,
născută în 1898 și decedată în 1986 – fiica lui Grigore Botezan și a
Veselinei, din comuna Orosia.
294
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Școala primară am urmat-o în Nandra; între 1941-1945 am urmat
Gimnaziul Comercial din Ocna Mureșului, iar între anii 1945-1949 am
urmat Liceul Comercial din Tg. Mureș.
La data de 21 iunie 1949 am fost arestat politic și condamnat la 7
ani închisoare în lipsă – deoarece nu m-am supus arestării. Din această
dată și până la 1 decembrie 1953 – când am fost arestat efectiv –, am stat
ascuns prin diferite locuri. După arestare am fost dus la sediul Securității
în Cluj, iar după anchetă am fost închis în Penitenciarul Cluj. Apoi am fost
transferat la închisoarea Oradea și condamnat definitiv de Tribunalul
Militar Oradea. Din luna aprilie 1954 am fost transferat la Minele de
Plumb Baia Sprie – lângă Baia Mare, unde am lucrat la exploatarea
plumbului –, în subteran, la 1000-1500 metri –, până în anul 1955, luna
octombrie, ziua 17. Atunci, în urma unor grațieri, am fost eliberat, deși mai
aveam de executat 1 an și două luni de închisoare.
În timpul executării pedepsei la Baia Sprie – mai exact din
Duminica Floriilor și până în Sâmbăta Paștelui –, am fost în greva foamei
totale, împreună cu alți 800 de camarazi, din totalul de 1.200 de deținuți,
câți erau în colonie. După ieșirea din grevă – a doua zi –, au venit
anchetatori de la Ministerul de Interne, printre care și un procuror militar
cu grad de căpitan, pe nume Onițiu – cu care am fost coleg de clasă 4 ani,
la Gimnaziul Comercial Ocna Mureș. Acesta m-a anchetat, cerându-mi să
spun cine a organizat greva foamei, dar eu nedându-i niciun răspuns, am
fost băgat la izolare, într-o celulă din cadrul coloniei. Această celulă avea
un pat de fier și un ciubăraș pentru necesități fiziologice.
Mi s-au pus lanțuri cu cătușe nituite – atât la picioare, cât și la mâini –
și un lanț între cele de la picioare și cele de la mâini, cu care ridicam
lanțurile dintre cătușele de la picioare – care erau foarte groase și grele –,
ca să mă pot mișca. Seara mi se aducea o rogojină, pe care să o pun pe patul
de fier în loc de saltea, și o pătură găurită (cred că era primită de la armată,
de la reforme 295) și care dimineața următoare mi se luau. Am stat la izolare
6 săptămâni, timp în care primeam următorul meniu:
295

reformă – scoaterea din uz a unui material, a unei unelte etc. (nota ed.)
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Două zile consecutive primeam o dată pe zi 200 ml apă și 50 gr
pâine, iar a 3-a zi mâncare de penitenciar (dimineața – un polonic cu 200
ml terci –, adică puțină făină de mălai, fiartă în apă; la prânz un polonic de
ciorbă, cu 50 gr pâine; iar seara un polonic de arpacaș fiert în apă). Acest
meniu s-a respectat timp de 6 săptămâni. La ieșirea de la izolare aveam 48
de kg și începând de a 2-a zi m-au băgat în mină, la muncă.
După eliberare, am stat acasă în lunile noiembrie și decembrie
1955. Din luna ianuarie 1956 m-am angajat la un șantier de construcții în
Borsec – cu ajutorul unui prieten din liceu, care a făcut Facultatea de
Construcții și era șef de șantier: ing. Tanislav Ștefan; acesta a construit
viaductul din Borsec, pentru trenurile care transportau apa minerală.
Lucrarea fiind pe terminate, am fost transferat pe post de contabil la o
unitate din cadrul Trustului, care se ocupa cu amenajări de drumuri pentru
exploatări forestiere. În cadrul acestui șantier, am lucrat până în luna
martie 1958, la următoarele puncte de lucru: Glăjărie-Reghin, apoi la
Câmpul Cetății-Sovata, apoi la Târlișua, jud. Bistrița (satul lui Liviu
Rebreanu) și în final la Botiza-Maramureș.
Din luna aprilie 1958, m-am angajat la Gostat Reghin, unde am
lucrat până la 1 mai 1963, timp în care m-am căsătorit cu Moldovan Maria
și s-a născut fiica mea, Sanda. De la 1 mai 1963 până la 1 mai 1965 am fost
transferat din oficiu la Gostat Milaș, jud. Bistrița – în calitate de contabil-șef.
La 1 mai 1965, am fost transferat la Gostat Sâncraiu de Mureș, pe postul de
șef compartiment economic, unde am activat până în 19 mai 1975. În
această perioadă s-au născut fiicele mele, Dana și Adela.
De la data de 19 mai 1975, m-am transferat la Avicola Ungheni,
jud. Mureș, unde am activat până în 1 mai 1997, când m-am pensionat. În
această perioadă am îndeplinit funcțiile de șef compartiment economic și
pentru aproximativ 4 ani pe cea de contabil-șef. După pensionare, am mai
lucrat pe cont propriu 14 ani, până în anul 2011, ținând evidența contabilă
pentru vreo 4 SRL-uri.
La părinți am fost 10 frați, după cum urmează:
1. Poruțiu Petru născut în 1920 și decedat în 1986.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Poruțiu Lucreția (căsătorită Olteanu, născută în 1921 – decedată).
Poruțiu Anica (căsătorită Frătean, născută în 1923 – decedată).
Poruțiu Maria (căsătorită Degeratu, născută în 1925 – decedată).
Poruțiu Victoria (căsătorită Șuteu, născută în 1927 și decedată în
2020).
Poruțiu Alexandru Ioan (subsemnatul), născut în 1930.
Poruțiu Elvira (căsătorită Olteanu, născută în 1932).
Poruțiu Teodor, născut în 1934 și decedat în 2014.
Poruțiu Gligor, născut în 1936 și decedat în 1937.
Poruțiu Mihai, născut în 1938 și decedat în 2014.”
*
*

*

După ce am consultat şi cercetat cele 16 dosare existente în arhiva
CNSAS, din care 14 sunt alocate exclusiv cazului „Cuza”, ne-am pus
întrebarea dacă merită să aducem în actualitate o poveste extrem de
dureroasă, suportată de nişte oameni absolut nevinovaţi. Răspunsul a fost
afirmativ, bazat pe mai multe argumente:
1. Am vrut să arătăm că, pentru unii dintre semenii noştri, regimul
politic comunist a fost realmente unul „ilegitim şi criminal”, care le-a furat
ani din viaţa „ce li s-a dat”. Suferinţele fizice, torturile şi bătăile la care au
fost supuşi, umilinţele îndurate pe nedrept nu au putut fi compensate,
după 1989, căci prin calitatea unora de foşti deţinuţi politici, ei nu au
primit înapoi anii de viaţă, care li s-au luat. De aceea am şi ales ca motto al
acestui capitol cuvintele Anei Blandiana, poeta şi creatoarea (împreună cu
Romulus Rusan) a Memorialului Victimelor Comunismului şi al
Rezistenţei de la Sighet: „Atunci când justiţia nu reuşeşte să fie o formă de
memorie, memoria singură poate fi o formă de justiţie.” Ca o astfel de
justiţie trebuie înţeles demersul nostru.
2. Cine studiază cu atenţie acest capitol, poate vedea cât de mare
ajunge uneori abjecţia umană, cât de mult rău îi poate face unui om
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semenul său. Să comparăm cazurile celor doi „fugari” din Nandra:
Alexandru Poruţiu, adolescentul inocent, care s-a atins de portretele
liderilor politici ai momentului, fiind acuzat apoi, fără dovezi, că a făcut
parte dintr-o organizaţie contrarevoluţionară, la a cărei activitate el nu
participase şi nici nu a umblat să procure armament, aşa cum spuneau
zeloşii anchetatori.
Alături de cazul lui „Cuza”, îl avem pe I. A., din acelaşi sat Nandra:
traseistul politic prin excelenţă, care s-a perindat pe la PNŢ, legionari,
Frontul Plugarilor şi PMR; huliganul care a spart, împreună cu trei
năndreni, geamurile notarului Ilie Baciu (care locuia într-o cameră-anexă
a actualei Biserici din Nandra), pentru a-l determina să se mute în alt sat,
fiindcă notarul era un apărător al legii; infractorul care a delapidat mii de
lei, falsificând acte la Restaurantul CFR din Târgu Mureş; mincinosul care
a lansat ipoteza că Petru Poruţiu (cel împuşcat în 1944) şi cu O.G. ar fi fost
complici la o crimă; turnătorul Securităţii, care ar fi fost capabil de orice
mârşăvie, pentru a intra în graţiile securiştilor. Citiţi, comparaţi şi trageţi
singuri concluziile!
În scurta sa autobiografie, de doar trei pagini, Alexandru Poruţiu
se referă, nu întâmplător, la o întâlnire (în timp ce era închis) cu un fost
coleg de şcoală, a cărui neomenie o sesizează, fără să o comenteze: „După
ieșirea din grevă – a doua zi –, au venit anchetatori de la Ministerul de
Interne, printre care și un procuror militar cu grad de căpitan, pe nume
Onițiu – cu care am fost coleg de clasă 4 ani, la Gimnaziul Comercial Ocna
Mureș. Acesta m-a anchetat, cerându-mi să spun cine a organizat greva
foamei, dar eu, nedându-i niciun răspuns, am fost băgat la izolare, într-o
celulă din cadrul coloniei. Această celulă avea un pat de fier și un ciubăraș
pentru necesități fiziologice.” A stat acolo timp de 2 luni! Ce concluzie
amară despre „hirea” umană, vorba cronicarului!
3. Cinci din fraţii lui „Cuza” au făcut închisoare, pentru că nu l-au
deconspirat pe fratele lor. Există o fotografie tulburătoare, făcută la puţin
timp după ieşirea lor din închisoare (publicată la pagina 812 din anexe): se
poate citi suferinţa pe faţa fiecăruia. Dar oamenii aceştia nu s-au lăsat
înfrânţi. Sunt nişte învingători, ca tot neamul lor. În ciuda suferinţelor
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îndurate, după 1989 ei nu şi-au părăsit ţara şi nu ştim să o fi ponegrit cumva,
aşa cum fac mulţi concetăţeni de-ai noştri. Copiii şi nepoţii celor care au
suferit sunt astăzi oameni realizaţi, calificaţi în cele mai diverse domenii,
trebuind să fie mândri de trecutul părinţilor, al bunicilor şi al unchilor lor.
4. În ciuda suferinţelor îndurate, Poruţeştii nu şi-au pierdut calitatea
de OM, cu tot ceea ce înseamnă acest cuvânt: bunătate, generozitate,
demnitate, modestie, bună cuviinţă etc. În urmă cu foarte mulţi ani, o
verişoară de-a noastră, Olimpia, avea nevoie de un acord formal, de la
Doamna Elvira Poruţiu (căs. Oltean), anume că îi ia fata în gazdă, pentru ca
aceasta să poată urma cursurile Liceului „Al. Papiu Ilarian”. Fără să se
cunoască, doar pentru simplul fapt că era din Nandra, fosta consăteană i-a
dat tot concursul. Iar eleva de atunci, Felicia Iacob (căsătorită Pol), este acum
o excelentă specialistă în industria medicamentelor.
5. Academicianul Ioan-Aurel Pop spunea că „viaţa este formată şi
din moarte, din păcate, dar trebuie să ştiţi că istoricul se ocupă de viaţa vie,
adică de prezentul oamenilor care au trăit în trecut. Oamenii de demult şi-au
trăit prezentul lor, la fel cum îl trăim noi pe al nostru.” 296 Aceasta a fost şi
filosofia noastră, când am pornit la redactarea acestei monografii, care şia propus, între altele, să reînvie o lume apusă, cu cele bune şi mai puţin
bune, aşa cum este viaţa în general.
Mulţumim, şi din acest colţ de pagină, întregii familii Poruţiu
(doamnelor Georgeta Poruţiu şi Amalia Oltean, nepoatele lui „Cuza”), dar
mai ales Doamnei Elvira Poruţiu (căs. Oltean), singura supravieţuitoare a
evenimentelor relatate de noi, pentru sprijinul acordat şi, mai ales, pentru
acordul de a aduce în actualitate unele momente dureroase din viaţa
părinţilor, a fraţilor şi a Domniei Sale.
Suntem convinşi că, de-a lungul vieţii, Doamna Elvira Poruţiu a
fost călăuzită de aceste cuvinte celebre: „Iartă-i, Doamne, că nu ştiu ce fac!”
Acad. Ioan-Aurel Pop: „Am făcut Marea Unire sub un rege român născut în Germania şi
acum vom sărbători 100 de ani de atunci sub un preşedinte român de etnie germană, ceea ce nu
e rău, e bine.”, în Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Anuarul Colegiului Studenţesc de
Performanţă Academică, 2014-2015, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2015, p. 137.
296
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„Pe fratele meu, Alexandru, şi pe servitor, soldaţii ruşi i-au
scos în faţa casei, să-i împuşte”
Interviu cu Doamna Elvira Poruţiu
Pe Doamna Elvira Poruţiu am întâlnit-o în prima decadă a lunii
august din acest an, cu ocazia unei documentări la Arhivele Naţionale.
Serviciul Judeţean Mureş, instituţie în apropierea căreia şi locuieşte. Este o
doamnă distinsă şi elegantă, luminoasă şi plină de optimism, care nu-şi
trădează prin nimic vârsta de 89 de ani. M-a uimit largul orizont de cultură
al Domniei Sale, pe care îl are fără să fi studiat umanioarele. Este la curent
cu evenimentele politice şi culturale ale zilei, are abonament la Cuvântul
liber şi a fost o cititoare fidelă a serialului legat de Nandra, din acest ziar.
Felul cum arată confirmă încă o dată teoria numită „legea compensaţiei”:
după suferinţele şi umilinţele îndurate în cei doi ani de închisoare, făcută
absolut pe nedrept, se bucură acum de frumuseţea vieţii, împreună cu
familia (copii şi nepoţi), este sănătoasă şi cu poftă de viaţă.
Este singura supravieţuitoare dintre cei nouă copii ai lui Petru şi
Iustina Poruţiu, martoră la ambele evenimente dramatice care i-au marcat
familia (moartea tatălui şi arestarea fratelui „Cuza”) şi tocmai de aceea
mărturiile pe care le deţine au valoare de unicat.
Dialogul s-a înfiripat repede, ca între doi năndreni, care se
cunoşteau parcă de când lumea.
Să spunem înainte de toate că Doamna Elvira Poruţiu (căs. Oltean)
s-a născut la 14 aprilie 1932, fiind al şaptelea copil al familiei Iustina şi Petru
Poruţiu. A urmat primele patru clase primare la Nandra (1938-1942), apoi
Gimnaziul Comercial din Ocna Mureşului (1943-1946), unde face trei clase,
527

Doina Rad, Ilie Rad

transferându-se apoi la Liceul Comercial din Târgu Mureş, pe care îl termină
în 1951, cu diplomă de absolvire. Din septembrie 1951, se angajează la Banca
de Stat din Luduş, pe funcţia de contabilă, până la 3 februarie 1954, când este
arestată de „organele de stat”, cum se spunea în limbajul epocii. După
arestare, a ocupat aceeași funcție în diferite locuri. În 1961, se căsătorește cu
Ioan Oltean, având doi copii: Simona (căsăt. Sîrbu) și Mircea. Are trei
nepoți: Casiana și Tudor Sîrbu, respectiv Rareș Oltean.
I-am făcut o mică surpriză, ducându-i o fotografie cu mormântul
tatălui, din cimitirul satului (mama, Iustina, fiind înmormântată în com.
Ungheni, jud. Mureș), pe care îl văzusem cu două zile înainte. Ştiam că
dânsa fusese acum câţiva ani la Nandra, ar fi vrut să pună o lumânare la
mormânt, dar nu a putut intra, din cauza pădurii, care invadase cimitirul.
Acum se poate vedea, pădurea a fost tăiată.
*
– Stimată Doamnă Elvira, pentru că sunt foarte multe variante, în
sat, despre ce s-a întâmplat în 1944, în familia Dvs., aş vrea, dacă sunteţi de
acord, să discutăm puţin despre acel episod tragic!
– Nu am multe să vă povestesc, pentru că eu eram atunci un copil,
aveam doar 12 ani. Iar mamei nu-i plăcea să vorbească despre acel episod, aşa
cum cei care au fost pe front nu doreau să povestească din experienţa lor,
pentru că astfel ar fi retrăit toate experienţele traumatizante. De aceea am
rămas uimită când Amalia, nepoata mea, mi-a relatat anumite lucruri,
povestite de mama, pe care eu nu le ştiam, pentru că mama nu ni le-a povestit.
– De la ce a pornit conflictul între fraţi, de la împărţirea unor averi?
– Cu mintea mea de acum, consider că numai de acolo putea să
pornească acel conflict, între tata şi unchiul Poruţ Toader. Acesta nu avea
copii, noi eram mulţi fraţi, 9 fraţi, şi probabil bunicul l-o fi favorizat pe tata.
Dar nu ştiu nimic precis.
– Bunicul, pe care îl chema tot Poruţiu Petru, ca şi pe tatăl Dvs., a
fost şi vereran de război?
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– Da, bunicul a fost veteran al Primului Război Mondial, ajungând
şi prin Italia. Îmi spunea mama că bunicul le relata cum, de foame,
culegeau din gunoi cojile de cartofi şi le mâncau.
Aşa ne povestea şi nouă mama. Dar cum a fost cu toate nenorocirile
astea ale noastre, mama nu le-a discutat cu noi. Ne era şi frică să povestim,
pentru că puteam bănui urmările, dacă cineva ne turna. Despre mine, de pildă,
nu ştia nimeni că am fost închisă. După 1989, când mai spun unora acest
detaliu din viaţa mea, lumea rămâne uimită. După ce am terminat liceul, am
lucrat mai întâi în Luduş, iar restul colegilor erau răspândiţi prin ţară.
– Dar ştiaţi că în ‘44 a murit şi tata, şi un soldat?
– Nu ştiam.
– Se zice că i-ar fi îngropat în aceeaşi zi. Nici nu ştiu dacă soldaţii
care au venit acasă la Dvs. erau români.
– Eu aşa ştiu, că erau români, dar erau cantonaţi în Bichiş 297.
– Pe drumul Luduş-Bichiş s-au retras trupele horthyste, spre
Târnăveni, şi probabil cantonarea soldaţilor la Bichiş avea şi o raţiune
militară! De altfel, în cartea Epopeea de pe Mureş, se scrie: „Misiunea de a
stăvili ofensiva inamică pe direcţia Luduş-Ozd a fost încredinţată unui
regiment din Divizia 8 Cavalerie, care a luat în subordine şi Regimentul 91
Infanterie.” 298 Iată cauza cantonării soldaţilor români în Bichiş!
– Da, îmi amintesc de trecerea acestor trupe. Cum grădina noastră
era puţin în pantă, orientată spre „drumul ţării”, am văzut trecerea trupelor
maghiare. Aveam un servitor ungur, din Bogata, şi l-am trimis să vadă
trupele, dar Feri nu s-a dus, spunând că trupele vor veni înapoi, după
două-trei zile.
Între timp, am descoperit un document în Arhiva CNSAS, în care se spune că Petru
era „decedat din 1945 (sic!), ȋntrucȃt a fost pușcat de un militar romȃn ȋn timpul
rǎzboiului, pentru faptul cǎ a pușcat și el un ostaș romȃn, ȋn curtea lui, avȃnd armǎ
militarǎ” (Cf. adresa M.A.I., din 22 martie 1962, de la Miliția Bichiș, cǎtre M.A.I. Luduș,
Arhiva CNSAS, Dosar R0131249, p. 49).
298
Dr. Grigore Ploeşteanu; Vasile T. Suciu; Lazăr Lădariu, Epopeea de pe Mureş, Târgu
Mureş, 1985, p. 30.
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– În schimb Şuştăriţa s-a dus şi a început să strige: Elöre! Elöre! Elöre!
– E posibil, pentru că şi atunci existau oameni şi oameni.
– Revenind la ce vă întrebam, se spune că cei care s-au dus în casa
Dvs. au vrut doar să-l sperie pe tatăl Dvs.!
– Să-l sperie, cu un glonţ în inimă?
– Din ce ştiu, Poruţ Toader era nemulţumit că, neavând copii, nu a
primit bani de la bunicul Dvs. Iacob Ioan (Ionuţ), căsătorit cu o soră a tatălui
Dvs., care nici el nu avea copii, nu a primit bani, iar al treilea năndrean,
implicat în acel tragic eveniment, Iacob Gheorghe, cunoscut sub numele
Ghiurcuţa, vecin cu Dvs., zicea că tatăl Dvs. nu a fost de acord ca fata lui să
se mărite cu Petru, pentru că nu era de rang, deşi era foarte frumoasă!
– Nu, mama nu a fost de acord. Pentru că această fată era singură la
părinţi şi nu făcea nimic. Acest Ghiurcuţa s-a dus şi i-a spus lui Poruţ Toader
că tata a venit acasă. Când s-a auzit că vin ungurii, toţi bărbaţii din sat au
plecat prin satele din jur (Fărău, Heria etc.), ca să nu-i prindă şi să-i recruteze
în armată sau chiar să-i omoare. Să nu uităm că eram în plin război.
– Am reconstituit cele întâmplate în septembrie 1944, şi propun să
nu mai insistăm...
– Eu dormeam, nu am auzit nici scandalul, nici împuşcăturile.
Fratele meu, Alexandru, a fost de faţă, iar când l-au împuşcat pe tata, a fugit
departe, până la grădina lui Nistor şi s-a urcat într-un nuc şi acolo l-au găsit
dimineaţa, dormind cu nucul în braţe.
Ştiu că mama, când i-au văzut că vin, le-a ieşit înainte cu mâinile
ridicate şi le-a zis: „Dragii mei, ce vreţi?” Mama a rămas cu mâna
anchilozată din schimbul de focuri care a avut loc atunci.
– Vă amintiţi cumva ca tata şi soldatul omorât să fi fost
înmormântaţi în aceeaşi zi?
– Nu ştiu, acum aflu pentru prima oară de aşa ceva. Dar îmi amintesc
că aveam un frăgar în curtea casei şi acolo se afla sicriul tatălui meu.
– Poruţ Toader reclamase că este terorizat de români, fiindcă are o
soţie unguroaică, Jenia?
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– Eugenia era din Petrilaca, cum să fie unguroaică? În Petrilaca nu
trăiau maghiari, din câte ştiu eu!
– Avea ceva sânge unguresc în ea, pentru că, iniţial, familia se numea
Bihári, nume specific maghiar, care a devenit ulterior Bihorean. În fine.
Ce vă amintiţi din timpul războiului, când în sat şi-au făcut apariţia
soldaţi din diverse armate?
– Mai întâi au venit ungurii, dar ei nu au intrat în sat, ci s-au dus,
prin Bichiş şi Ozd, spre Târnăveni.
Când au sosit ruşii, ştiu că un escroc al satului, I.A., pe care sora
mea l-a văzut că trecea prin faţa casei noastre şi le tot arăta acestora ceva, a
vrut să ne trădeze, spunând că aici sunt femei. Mama şi soră-mea, Maria,
nu erau atunci acasă, fiind duse la spital, la Târnăveni, fiindcă în Luduş se
dădeau lupte grele (în 17 septembrie începuseră luptele de la Oarba de
Mureş), rănite fiind în schimbul de focuri din momentul împuşcării tatei
(şi sora mea a fost atinsă de vreo alică şi era rănită la mâna stângă). Ruşii
au venit şi ne-au scos din casa pe care o ştiţi din multe fotografii, pe noi
evacuându-ne în bucătăria de vară. De altfel, pe fratele meu, Alexandru, şi
pe servitor i-au scos în faţa casei, să-i împuşte, să le spună unde-i „hoziaika”
(femeia). Fratele meu, speriat, mai că ar fi spus, dar servitorul l-a avertizat
să tacă. Norocul lor a fost că au scăpat. Pe urmă, fetele au mers la Gâmbuţ,
unde aveam neamuri şi cunoştinţe.
– Nu v-aţi refugiat, când aţi aflat că vor veni ruşii, cum au făcut cei
de După Curte?
– Nu. Probabil că cei de După Curte au fugit înainte, când au fugit
tata şi unchiul Aron şi mai mulţi bărbaţi din sat.
Au venit apoi românii, iar în Armata Română erau ofiţeri care le
cunoşteau pe surorile mele, pentru că unii erau de prin satele din jur,
Fărău, Heria, Gâmbuţ. Cu ei au avut noroc fetele. Ruşii au mai venit seara
la noi, dar când au văzut atâţia soldaţi români, în casă la noi, s-au retras.
Brudan Vasile, pocăitul, care avea şi el două fete, ne-a protejat. El era
veteran din Primul Război Mondial, ştia ruseşte. Era un rus căruia îi plăcea
tare de mine, iar când a plecat, mi-a dat un inel. Probabil avea şi el copii,
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iar ruşii erau sensibili când era vorba de copii. Era călare pe un cal şi mă
tot îndemna să dau mâna cu el.
– Ce ştiţi de Fântâna lu’ Buna?
– Ştiu că acolo făcea popa slujba la Bobotează.
– Să trecem la povestea lui „Cuza”. De unde i s-a tras porecla?
– Da, „Cuza” era elev la Liceul Comercial, unde este acuma
Colegiul Naţional „Petru Maior” din Târgu Mureş.
Când era la şcoală şi învăţa istoria românilor, au ajuns la Alexandru
Ioan Cuza. Învăţătorul l-a provocat la un răspuns şi i-a citit numele:
Poruţiu Alexandru Ioan! Un coleg din clasă a zis: Cuza! Şi aşa i-a rămas
porecla, care s-a lipit apoi de el ca timbrul de scrisoare.
– Mai ales că era şi frumos, ca domnitorul Cuza!
– Da, semăna cu mama. Era singurul care era leit mama!
– Cum a ajuns în vizorul Securităţii?
– Elevii mai mari organizau tot felul de întruniri, cum fac tinerii,
pe la Liceul Agricol parcă. A participat şi el o dată sau de două ori la o astfel
de întrunire.
– A rupt ceva portrete ale liderilor de atunci?
– Nu ştiu. Dar am reţinut că a avut un coleg binevoitor, care i-a
turnat. Ulterior mi-am dat seama că sora acestui turnător mă urmărea şi
pe mine. Era colegă cu mine de clasă, şi când am terminat şcoala, eu m-am
dus la Luduş şi m-am angajat la bancă. Am adus-o şi pe ea acolo, nu mai
ştiu cum, dar în orice caz i-am pus o vorbă bună, ca să fie angajată şi ea.
Apoi ea mă urmărea şi dădea rapoarte la Securitate, cu ce fac şi ce vorbesc.
La întâlnirea de 10 sau de 20 de ani de la terminarea liceului, stătea foarte
retrasă. Am aflat că s-a căsătorit, dar copii nu a avut. Eu eram atunci foarte
fericită, că fata noastră, Mona, tocmai intrase la facultate, la Galaţi. Era
concurenţă mare atunci, iar la Galaţi se afla singura facultate din ţară, de
industrie alimentară. Cum era cea de textile, din Iaşi. Dar ea n-a scos o
vorbă, ca şi d-ta, care nu ai fost acolo! Atunci mi-am dat seama că ea mă
urmărise şi avea faţă de mine un sentiment de vinovăţie.
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– Revenind, pe colegii lui „Cuza” i-au arestat, iar el, aflând acest
lucru, a plecat din oraş?
– Aşa este, iar povestea lui o ştiţi mai bine decât mine, fiindcă i-aţi
cercetat dosarele.
– Da, povestea lui va forma un capitol special în carte. Vă mulţumesc
pentru mărturiile pe care ni le-aţi oferit!
– Şi eu vă mulţumesc că m-aţi ascultat!
Târgu Mureş, 10 septembrie 2021

Mihai Poruţiu (1938-2014), fratele Doamnei Elvira Oltean (n. Poruţiu),
împreună cu familia sa.
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Familia Elvirei Oltean (n. Poruţiu), în 1968.

Elvira Oltean (n. Poruţiu), împreună cu nepoţii Rareş Oltean, Casiana şi Tudor Sîrbu.
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C. VIII. Diverse
Ștefan J. Fay și Ștefan Grigore de Faÿ, Povestea pianului
Erard, vechi de 140 de ani (la care George Enescu a cântat
mai bine de un deceniu!), păstrat la Căminul Cultural din
Bichiş, aproape cinci decenii
În timpul vacanţelor şcolare, mă duceam uneori, împreună cu alţi
copii din sat, la Căminul Cultural din Bichiş, amenajat în subsolul actualei
Primării, pentru a viziona diverse filme, pe care nu le puteam vedea în
Nandra.
În sala de proiecţii, exista un pian imens, cu claviatura descoperită,
multe clape având fildeşul de pe ele rupt. Ne mai jucam la claviatură, dar
nimeni nu ne-a spus ce caută acel pian în sala de proiecţii. Au trecut anii…
În 1988, apărea romanul Moartea Baroanei, iar un fost coleg de
liceu şi internat, Ioan Oprinca, bunul meu prieten din satul Găbud, mi-a
dat un telefon şi mi-a spus că tocmai citea un roman, în care este vorba şi
despre Nandra mea natală. Interesat încă de atunci de tot ce ţinea de
tărâmul meu fabulos, în care mă născusem, am citit repede romanul, apoi
am scris Editurii Albatros, unde apăruse, cerând telefonul sau adresa
autorului. Directorul Editurii Albatros era un cunoscut scriitor, Mircea
Sîntimbreanu, autorul popularei cărţi, Recreaţia mare, care mă încântase
la lectură. Scrisesem despre Mircea Sîntimbreanu articolul pentru
Dicţionarul scriitorilor români, aşa că, şi în această împrejurare, literatura
era salvarea mea.
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Am obţinut numărul de telefon şi, cu emoţia cuvenită, am sunat la
Ştefan J. Fay. Mi-a răspuns soţia lui, Voica Fay, scuzându-se că soţul este
plecat în oraş. Am revenit seara şi am vorbit cu autorul. Ne-am împrietenit
imediat, de parcă ne cunoşteam de când lumea.
În 1989, l-am invitat să ne facă o vizită, la Bichiş-Nandra (între
timp, noi ne întâlniserăm la Bucureşti). A avut o anumită reţinere, încât
mi-a cerut să îi trimit o invitaţie oficială, din partea instituţiei la care
lucram, ceea ce am şi făcut.
La finalul lunii august 1989, Ştefan J. Fay, după 40 de ani, ca în
romanele franţuzeşti de aventuri, revenea la Bichiş-Nandra, de unde fusese
izgonit, în 1949! Pentru că 40 de ani erau, de când a fost izgonit de la Bichiş.
Nu voi povesti aici toate trăirile şi întâmplările celor trei zile petrecute la
Cluj-Napoca, Nandra şi Bichiş. Redau doar un fragment din cartea
scriitorului, Caietele unui fiu risipitor, Humanitas, Bucureşti, 1994,
reprodus după vol. Ilie Rad, De amicitia, 2009, p. 75:
„Ilie Rad, Doina, copiii. Este o încântare să cunosc această familie!
Cu toţii în maşina lor, la Nandra, la mama lui Rad – Iozefa! Ne iese în cale
pe jos, printre locuri şi case, cu câte o floare. A doua zi cu ei la Bichiş –
peste fâneaţă. Sântem în romanul M[oartea] B[aroanei]. Casa în plină
reparaţie, goală. Fotografii. În curte – care nu mai are decât un singur
copac din vechiul parc – grămadă de femei şi bărbaţi din parc. Sărut zeci
de femei de 70 de ani – de vârsta mea, acum 40 de ani –, vecini şi oameni
de toată ziua! Trecem pe la Primărie, pe la Biserică, unde se află piatra cu
blazonul kemenesc, apoi la Biblioteca satului şi am uluitoarea surpriză de
a găsi aici Pianul ERARD al lui Milan Obrenovici, al Anei Catargi, al lui
Tatu şi apoi al nostru.
Şade pe jos, în depozitul bibliotecii, cu picioarele demontate, dar
colea, fără pedale, cu capacul mare crăpat în două, cu tot fildeşul claviaturii
smuls, cu medalia de pe capacul claviaturii dispărută, dar cu semnătura
ERARD, din fir de bronz aurit, intactă! M-am aşezat în genunchi şi am
făcut câteva game. Gemea, dar am simţit că poate fi reparat. Aş da toţi banii
pe care-i am ca să-l putem repara şi apoi să facem formele de donaţie – din
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partea Voichii şi a mea – către un muzeu. Un plan pe care apoi l-am întors
pe toate feţele cu Ilie Rad, căruia, de la Bucureşti, îi voi trimite hârtiile
necesare. Dacă însă va putea fi scos din «inventarul» Primăriei!”
Povestea fascinantă a acestui pian este descrisă în rândurile care
urmează.
Îi mulţumesc Domnului Stéfan Grigore de Faÿ, fiul scriitorului
Ştefan J. Fay, Consulul General Onorific al României la Nisa, pentru
acceptul de a reproduce această poveste, din lucrarea scrisă de Ştefan J. Fay
şi Domnia Sa, Povestea Pianului Erard 58259, Éditions Euréka, Nice, 2021.
(Ilie Rad)
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Stéfan J. Faÿ & Stéfan Grigore de Faÿ
POVESTEA PIANULUI ERARD 58259
Paris, 17 iulie 1883 - 4 septembrie 2021, la Nisa
10 000 km!
Paris-Belgrad-Răducăneni-Oneşti-Bichiş-Bucureşti-Paris
Nisa-Kalisz-Nisa

Contribuţia celor doi autori la acest studiu este:
Stéfan J. Faÿ:
− Istoria şi genealogia din jurul pianului
− Câteva cuvinte despre Rosetti
− Câteva cuvinte despre René Bogdan şi Wemyss Swan
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− Oneşti
− Bichiş
Stéfan Grigore de Faÿ:
− Aducerea la zi
− Cuvânt înainte
− Cronologia peregrinărilor pianului Erard
− Restaurarea
− Reîntoarcerea la Nisa
− Iconografia
− Lista persoanelor citate
− Arborele genealogic al peregrinărilor pianului [care nu este
publicat în cartea de față – n. ed.]

Povestea pianului, care a adus până la noi portretele celor pe care i-a
cunoscut în alte vremuri
În memoria celor care au «trăit» acest pian şi i-au permis să rămână în
familia noastră, mai ales: Maria-Luiza şi René Bogdan, Voica şi Ştefan J.
Fay, Valeria Glavce
Cuvânt înainte
Pianul Erard, a cărui poveste o găsiţi aici, prin destinul lui, ca al unui
om bun şi înţelept, dar cu personalitate puternică şi încântătoare, a fost
purtat până la noi de toţi cei care l-au cunoscut şi i-au mângâiat notele.
În acelaşi timp, ca o recunoştinţă, pe măsură ce timpul a trecut,
adunând tot mai multe mărturii istorice, pianul Erard, intrat în familia
noastră, a reuşit să-i reunească de peste tot pe unde s-a plimbat, din
moştenire în moştenire, pe toţi cei care l-au cântat, aducându-i până la noi,
din Franţa trecând prin Serbia, apoi în România şi, prin neaşteptările
provocate de istorie, din nou în Franţa.
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Cronologia peregrinărilor pianului Erard

17 iulie 1883

1901

1910

1946

1949
1998

2017

Pianul este cumpărat la Paris, de la Manufactura
Erard, de către colonelul George Catargi, pentru
Palatul Regal de la Belgrad, la cererea regelui Milan
I al Serbiei, fiul româncei Elena Maria Catargi.
Pianul est moştenit prin testament de Ana (RosettiRăducanu) şi George Catargi, de la regele Milan I,
decedat la Viena.
Ana Catargi a cântat, timp de 18 ani, la acest pian, la
Palatul Regal din Belgrad, unde a fost pianistă en
titre.
După moartea regelui Milan I, soţii Catargi se întorc
definitiv în România, la conacul de la Răducăneni,
unde aduc şi pianul moştenit.
Pianul este moştenit de René Bogdan, la decesul
Anei Catargi, şi este transportat la Oneşti, unde René
Bogdan se stabilise ca avocat.
Pianul este primit cadou de Voica Bogdan, căsătorită
cu Ştefan J. Fay, şi este mutat de la Oneşti la Bichiş,
în Transilvania, în casa moştenită de Ştefan J. Fay,
casă în care s-a născut, în 1607, Ioan Kemény,
Principele Transilvaniei, străbun prin baroana
Gabriela Kemény, mama lui Ştefan J. Fay.
Pianul este confiscat, ca urmare a regimului
comunist instalat în România.
Pianul confiscat familiei este răscumpărat de Stéfan
Grigore de Faÿ şi adus la Paris şi apoi, în 1999, la
Nisa, unde se mută familia.
Pianul este trimis la Kalitz, în Polonia, pentru doi ani
şi nouă luni de restaurare!
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14 februarie 2019

4 septembrie 2021

La ora 8 şi 19 minute, pianul revine la Nisa.
La ora 9 şi 27 de minute este repus pe picioarele lui,
gata să vibreze din nou.
După 71 de ani de muţenie, sunetul primei note
muzicale se răspândeşte în salonul cu arcade al vilei
Euréka, în momentul când clapele pianului au fost
atinse de Ioana!
Primul concert la pianul Erard 58259, restaurat, are
loc la Nisa, în salonul vilei Euréka.
Ultimul mare pianist, care a cântat la acest pian, a
fost George Enescu, în anii 1920.
Prima mare pianistă, româncă de origine, care a
cântat pe acest pian, după restaurare, a fost Doamna
Dana Ciocârlie, care a interpretat Rapsodia română,
adaptată de George Enescu pentru pian.

Lista persoanelor citate se găseşte la sfârşitul studiului.
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Istoria şi genealogia din jurul pianului
În prima jumătate a anilor 1800, Miloş Obrenovici I – zis Bătrânul –, se
afla în fruntea mişcării naţionale din Serbia şi, în conjunctura autonomiei
ţării aflate sub suzeranitate otomană, se instala domn dinastic.
Va fi prinţ al Serbiei din 1817 până în 1839, când va abdica, în
favoarea fiului său, Milan Obrenovici II.
Doar 25 de zile mai târziu, Milan Obrenovici II va trece puterea
fratelui său, Michael Obrenovici III, căsătorit cu contesa Julia Hunyadi von
Kethely. Va fi asasinat la 10.7.1868.

Principele
Miloş Obrenovici I

Principele
Milan Obrenovici II

Principele
Michael Obrenovici III

Fratele prinţului Miloş Obrenovici I – Bătrânul –, are un frate,
Jevrem, al cărui fiu are acelaşi prenume, Miloş, şi care se va căsători cu
românca Elena Maria Catargi, fiica celebrului antiunionist, Constantin
Catargi, şi al Smarandei Balş. Pe 22 august 1854, la Mărăşeşti-Vlaşca, în
Moldova, se va naşte fiul lor, botezat Milan, viitorul rege al Serbiei.
Milan a fost adoptat de unchiul său, prinţul Michael Obrenovici III.
Astfel, după asasinarea prinţului Michael, puterea va trece la fiul său
adoptiv, care va fi prinţul Milan Obrenovici IV, între 1868 şi 1882, şi apoi
regele Milan I, între 1882 şi 1889.
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Principele, apoi regele
Milan I Obrenovici

Prinţesa Elena Maria
Catargi-Obrenovici

Principele Alexandru
Ioan Cuza

Alexandru Al. Cuza

Dimitrie Cuza

Miloş Obrenovici I – Bătrânul –, înlăturat de la putere, se exilează
în Moldova (nu în Muntenia, cum afirmă unii istorici), la moşia de la
Hereşti, cumpărată de el de la familia Năsturel-Herescu.
Elena Maria Catargi, mama lui Milan, are o viaţă amoroasă
tumultuoasă. După divorţul de Miloş Obrenovici, în 1855, va avea doi
băieţi cu prinţul Alexandru Ioan Cuza.
Primul, Alexandru, zis Saşa Cuza, căsătorit cu Maria Moruzi, care
va deveni astfel moştenitoarea moşiei familiei princiare române de la
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Ruginoasa, Alexandru Al. Cuza murind la Madrid, în luna de miere, şase
luni după căsătorie. Celălalt băiat este Dumitru (Dimitrie) Cuza, care se va
sinucide la Ruginoasa, ca urmare a unei decepţii amoroase.
Maria Moruzi se va remărita, pentru o zi, cu I.C. Brătianu. Se pare
că este înmormântată la Sulina, în cimitirul marinarilor.
Mama celor doi băieţi, Elena Maria Catargi, născută în anul 1831, a
murit brutal la Dresda, pe 16 iulie 1879. A fost înmormântată la Iaşi, în
Biserica «Sfântul», şi transferată, în 1908, în cavoul familiei din cimitirul
Eternitatea, tot de la Iaşi.
După cum se vede, prin numele pe care îl poartă, cei doi copii au
fost recunoscuţi de prinţul Cuza. Erau deci, prin mamă, fraţi cu regele
Milan I al Serbiei.
Cei doi copii ai lui Cuza vor fi crescuţi de Elena, soţia lui Cuza,
născută Rosetti-Solescu, o doamnă de o nobleţe cu mult peste normal.

Elena Cuza
(Rosetti-Solescu)

Ana Catargi
(Rosetti-Răducanu)

Elena Maria Catargi-Obrenovici are, printre alţi fraţi, pe George
Catargi, colonel şi apoi general, devenit mareşal al palatului viitorului rege
Milan I Obrenovici, al cărui unchi era, sora-sa fiind mama regelui Milan I.
George Catargi va fi însurat de trei ori: întâi cu A. Bărcănescu, apoi cu
Lucia Mavroghieni şi mai apoi cu Ana Rosetti-Răducanu – care ne
interesează pe noi, în urmărirea pianului.
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George Catargi este însărcinat în 1883 de Regele Milan I să aducă de la
Paris un pian la Palatul de la Belgrad. Va fi un pian de la Manufactura
celebrului Sébastian Erard, din seria 1, model numit «demi queue», cu
numărul 58259, cumpărat cu suma de 3200 de franci, pe data de 19 iulie 1883.

Sébastien Erard, marca şi medalia brevetului pianelor

Colonelul George Catargi, menţionat în registrul de vânzări al pianelor Erard, la 1883

Soţia lui George Catargi, Ana Catargi, a studiat pianul la
Conservatorul de la Viena. Este motivul pentru care a devenit pianistă en
titre la Palatul Regal de la Belgrad.
După cum se vede, curtea Obrenovicilor avea o puternică tentă
românească, iar la palat se vorbea în mod curent, pe lângă limba sârbă,
franceza şi româna.
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Salonul de primire şi Palatul Regal de la Belgrad.
În fotografia din stânga, partea dreaptă, spre peretele din fund, se zăreşte un pian.

Deja în acel timp, pianul a scăpat să fie înghiţit
de flăcările unui incendiu, care a cuprins Palatul Regal
din Belgrad. A fost salvat de garda palatului. Pianul a
fost literalmente aruncat de la balconul primului etaj
şi prins într-o prelată circulară, ţinută de soldaţi. A
scăpat fără nicio zgârietură!
Milan I a fost şi el căsătorit, în 1855, cu o
româncă, Natalia Keşcu.
Este fiica colonelului Piotr Ivanovici Kesco
şi al Pulcheriei Sturdza. Din căsătoria lor s-au
Regina Natalia
născut doi băieţi: Alexandru I, zis Saşa, pe 14
Obrenovici (Keşcu)
august 1876, la Belgrad, şi Sergiu, în 1878, mort la
câteva zile după naştere.
Domnia lui Milan I nu a fost lungă, doar din 1882 până în 1889,
când abdică în favoarea fiului său, Saşa. Saşa, Alexandru I Obrenovici, va
fi asasinat în pat cu soţia sa, Draga Maşin, de către un complot de ofiţeri,
în data de 11 iunie 1903. Cu dispariţia sa, dinastia Obrenovici ia sfârşit.
Milan I Obrenovici a murit doi ani mai devreme, pe 11 februarie
1901, la Viena, unde se pare că s-ar fi sinucis.
A lăsat prin testament o mare parte din mobile, printre care şi
pianul Erard, unchiului său, devenit generalul George Catargi, şi soţiei
acestuia, Ana Catargi, născută Rosetti-Răducanu, care a cântat aproape 20
de ani la acest pian.
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Principesa Draga Maşin şi Regele Alexandru I Obrenovici

După moartea regelui, George şi Ana Catargi se întorc definitiv în
România, instalându-se la moşia de zestre a Anei Catargi, la Răducănenii
de pe Prut. Odată cu alte mobile şi obiecte aduse din Serbia, soseşte la
Răducăneni şi pianul Erard, care va rămâne aici nouă ani.
Generalul Catargi va muri peste puţin timp. Ana Catargi, născută
Rosetti-Răducanu, va rămâne văduvă şi fără copii.
Câteva cuvinte despre Rosetteşti
Există mai multe ramuri ale familiei Rosetti în România: una în
Muntenia, mai multe în Moldova. Ele se disting între ele prin numele
moşiei, care este adăugat numelui Rosetti. De exemplu, Rosetti-Teţcanu.
Ramura care ne interesează poartă numele de Răducanu Rosetti de Bohotin
(Răducăneni). Membrii săi sunt descendenţi din hatmanul Răducanu
Rosetti, care a fost căsătorit cu Domniţa Aglaia Ghika, fiica lui Grigore
Ghika Vodă – ultimul domnitor al Moldovei, cel care a abdicat în favoarea
lui Alexandru Ioan Cuza.
Portretul Aglaiei Ghika, împrumutat lui George Călinescu de către
René Bogdan (prezentat mai departe), figurează în monumentala Istorie a
literaturii române de la origini până în prezent. Portretul a fost furat sau
distrus în 1949, la Bichiş. Ana Catargi, născută Rosetti-Răducanu, a fost al
şaselea copil al hatmanului Răducanu Rosetti.
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Principele Grigore
Ghika Vodă

Hatmanul Răducanu Rosetti, fiul, şi
Domniţa Aglaia Ghika

Răducanu Rosetti şi Aglaia Ghika au fost părinţii lui Radu Rosetti
– celebru scriitor istoric, care a scris, între altele: Pentru ce s-au răsculat
ţăranii; Pământul, sătenii şi stăpânii; Amintiri; Cu paloşul etc., care, la
rândul lui, este tatăl generalului Radu R. Rosetti, autor de istorie militară şi
mult timp secretarul Academiei Române.
Au fost şi părinţii lui Zoe Rosetti, care se va mărita cu Alexandru
Balş, diplomat român.
Au fost, de asemenea, părinţii Margaretei
Rosetti, măritată întâi – şi este ramura care ne
interesează – cu George Bogdan, preşedintele
Consiliului Administrativ al României, cu care are
un fiu, pe René Bogdan (de văzut mai jos portretul
său literar), şi apoi cu Alexandru Jurgea-Negrileşi,
cu care nu are copii.
Margareta Rosetti este bunica lui Voica
Bogdan, care se va căsători, în 1942, cu Stefan de
Faÿ (Ştefan J. Fay).
Primele două surori pomenite, Ana şi Zoe,
Margareta Bogdan
urmaseră studii de pian şi canto la Conservatorul de
(Răducanu-Rosetti)
Muzică din Viena. Aşa a devenit Ana (căsătorită
Catargi), cum am amintit, pianista en titre la Palatul Regal de la Belgrad.
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Câteva cuvinte despre René Bogdan şi Wemyss Swan
René Bogdan a avut o viaţă dramatică. La vârsta de 4 ani şi
jumătate, s-a îmbolnăvit de poliomelită, după care a rămas cu ambele
picioare paralizate. Toată viaţa a mers în cârje. A urmat liceul în Moldova,
la Bacău. Va sfârşi liceul la Iaşi şi apoi va trece concursul de admitere la
Facultatea de Drept din Bucureşti. Va profesa ca avocat 40 de ani, la Oneşti,
şi ne va părăsi la Bucureşi, în 1975, la vârsta de 90 de ani.
A izbucnit Primul Război Mondial. Pentru a se îndepărta de
pericole şi contând pe o operaţie, care i-ar fi permis să meargă, René
Bogdan, împreună cu mama sa, Margareta Jurgea-Negrileşi (Răducanu
Rosetti), pleacă în Franţa şi se instaleză la Hurigny, lângă Mâcon, în
conacul Mariei Jurgea-Negrileşti, căsătorită cu Robert Wemyss Swan,
inginer geolog scoţian, care făcuse prospecţiuni petroliere la Baku şi care
venise în Moldova, unde primise comenzi de prospecţiuni petroliere
pentru România. Din căsătoria lor se vor naşte patru copii, trei fete şi un
băiat: Marthe, Elena (Lily), Maria-Luiza şi Georges. Robert Wemyss Swan
moare în 1907, în urma unei pneumonii galopante.

Robert Wemyss Swan

René Grigore Bogdan şi Maria Luiza (Wemyss Swan)

Aici, la Hurigny, în 1919, Maria-Luiza Wemyss Swan se va căsători
cu René Bogdan, pe care îl cunoştea din copilărie, şi vor avea doi copii:
Voica şi Manole, născuţi în România.
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Oneşti
Ana Catargi, rămasă văduvă şi fără copii, lasă întreaga ei avere
(moşia, conacul şi mobilele) singurului nepot de soră, René Bogdan. Ana
Catargi moare în 1910. René Bogdan – pe atunci în vârstă de 25 de ani – se
duce la Răducăneni, să ia în primire moştenirea. Lui René Bogdan i-a fost cu
neputinţă să suporte faptul că, de pe cerdacul conacului, se vedea, dincolo
de Prut, pământul românesc al Basarabiei, confiscat de ruşi, în 1812.

Conacul de la Răducăneni

Amiralul Sir Rosslyn Wemyss

Semnarea armistiţiului de la Verdun, din 1918

Chiar dacă nu poseda nicio avere, situaţia asta îl determină să nu
voiască a locui la Răducăneni. El donează Academiei Române atât conacul,
cât şi moşia.
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A transportat la Oneşti, unde se instalase ca avocat, doar mobila,
printre care şi pianul Erard, care va sta aici 35 de ani.
Soția lui René Bogdan, Maria-Luiza Wemyss-Swan, şi ea pianistă,
făcea parte din clanul scoţian McDowel şi a avut ca unchi, printre alţii, pe
amiralul Sir Rosslyn Wemyss, care a semnat, la Verdun, din partea Angliei,
Armistiţiul din 1918.
Terminându-se războiul, Maria Swan (Jurgea-Negrileşti) vinde
proprietatea de la Hurigny şi se instalează şi dânsa la Oneşti, în casa de
curând construită de ginerele ei, avocatul René Bogdan. Prin Maria Swan,
având la dispoziţie pianul Erard, casa de la Oneşti devine un mic centru
muzical, la fel ca acela de la Poeni, unde, altă mare pianistă, Elena Crăescu,
cumnată cu Maria Swan, aduna în jurul ei muzicienii în trecere prin
Moldova.
La Oneşti, în casa nepotului, Maria Swan (Jurgea-Negrileşti) putea
să cânte la pian, care era pasiunea ei. Fusese eleva lui Hans von Bulow,
primul soţ al Cosminei Liszt, măritată apoi cu Richard Wagner.
Tot în târgul Oneştilor a mai cântat la acest pian şi Mihail Jora,
pianist, dirijor şi compozitor român.
Voica Bogdan, fiica Mariei-Luiza şi a lui René Bogdan, prietenă cu
Ştefan de Faÿ (cu care se va mărita, în 1942), erau buni prieteni cu Maruca
Rosetti-Cantacuzino şi prin ea cu George Enescu, care îşi petreceau
vacanţele la Teţcani, nu departe de Oneşti.
Casa de la Teţcani era cel mai important centru muzical din Moldova,
unde se regăseau periodic, mai degrabă vara, artişti precum George Enescu,
Mihail Jora, Max Costin şi alţi muzicieni occidentali sau ruşi.
Casa de la Teţcani aparţinea familiei Rosetti-Teţcanu. Soţia lui
George Enescu era născută Rosetti-Teţcanu şi era vară primară cu
Margareta Rosetti, mama lui René Bogdan.
Maruca a fost măritată prima oară cu Mihai Cantacuzino, unul
dintre cei mai bogaţi proprietari de pământ din România, proprietarul
Palatului Cantacuzino, de pe Calea Victoriei din Bucureşti, actualul Muzeu
«George Enescu».
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Voica de Faÿ (Bogdan) şi Ștefan de Faÿ

Prinţesa Maruca Cantacuzino Enescu (Rosetti-Răducanu) şi George Enescu

Mihai Cantacuzino și Prinţul Constantin (Bâzu) Cantacuzino
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Mihai Cantacuzino a murit într-un accident de automobil. Cu
Maruca a avut doi copii: pe Constantin Cantacuzino, zis şi Bâzu, şi pe Alison.
Bâzu era socotit un as pilotajului de automobile şi avioane. În
timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, înpreună cu un alt as al
pilotajului, Paul Agarici, au făcut ravagii în aviaţia rusească.
La rândul lui, Bâzu a avut o fată, scriitoare, care a semnat cu
pseudonimul Oana Orlea. Un mare talent din literatura onirică. Peste opt
volume au ieşit de sub pana ei. Posedăm câteva volume cu dedicaţia ei.
S-a stabilit în Franţa.
Maruca a păstrat toată viaţa, ca văduvă şi apoi ca soţie a lui Enescu,
şi numele Cantacuzino.
În fiecare vară, Maruca Cantacuzino şi George Enescu soseau
pentru câteva zile la Oneşti, Maruca să-şi vadă vara, pe Margareta Jurgea,
şi pe nepotul ei, René Bogdan. Pe timpul acelor zile, pianul Erard intra în
totala posesiune a lui Enescu, care era un pianist la fel de virtuos ca
violonist, dacă nu chiar mai virtuos pianist decât violonist, dacă nu fac o
impietate spunând asta. În orice caz, mai târziu, la Bucureşti, l-am auzit
cântând la el acasă mai mult la pian decât la vioară. La Oneşti venea
totdeauna cu vioara şi deseori se lăsa acompaniat la pian de Maria Swan,
pe care o iubea mult pentru natura ei de o mare delicateţe şi la care aprecia
virtuozitatea de mare nivel, de stil german. Împreună cu ea, George Enescu
petrecea nesfârşite ore de muzică, la care veneau să asiste melomanii din
sat, moşierii, profesori, avocaţi, preoţi.
Şi astfel George Enescu a fost ultimul pianist şi compozitor, care,
în toate vacanţele moldoveneşti, între anii 1920 şi 1930, concerta la Oneşti
pe pianul Erard, din povestea noastră.
Enescu a considerat totdeauna acest pian Erard de la Oneşti unul
dintre cele mai bune piane pe care a avut ocazia să cânte.
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Bichiş
În 1946, când Ştefan şi Voica de Faÿ au luat hotărârea de a se muta
de la Oneşti la Bichiş, au adus din Moldova toate lucrurile primite de Voica
de la părinţii ei, printre acestea aflându-se şi pianul Erard.
Pianul a fost instalat la 30 de metri de casa moştenită recent de
Ştefan de Faÿ, în casa mătuşii sale, Carolina Kemény, o foarte bună
pianistă. Aici pianul nu a mai avut niciun mare pianist, care să cânte la el.
Pe 2 martie 1949, Ştefan de Faÿ fost arestat în plină noapte, ca mare
moşier, proprietar a 7 hectare de pământ! Pământ pe care îl donase deja
ţăranilor din sat, dar pentru care nu făcuse încă înscrierea administrativă.
Tot ce a rămas pe loc a fost furat sau distrus şi pus pe foc. (Inventarul
bunurilor distruse atunci este publicat în volumul lui Ilie Rad, De amicitia,
2009, p. 37-38).
Pianul Erard, pentru a doua oară, scapă de flăcări şi a putut fi
recuperat abia după 49 de ani, dintr-un coteţ de găini!

Pianul Erard în 1998

Ar merita de amintit că toţi marii pianişti, care au trecut pe la
Palatul Regal din Belgrad, între 1883 şi 1901, deci vreme de aproape 20 de
ani, au cântat la acest pian! Precum şi mulţi pianişti de mare virtuozitate
din ţara noastră, care au trecut pe la Oneşti, între 1910 şi 1946. Din acest
punct de vedere, se poate spune că valoarea cultural-artistică a pianului
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Erard, rămas la Bichiş, poate fi asemuită cu a pianelor din locurile cele mai
prestigioase din România sau cu a acelora care au fost adunate în 1988,
pentru formarea Muzeului «George Enescu» din Bucureşi, şi deci orice
efort pentru salvarea lui este pe deplin justificat.
În 1989, Ştefan J. Faÿ a semnalat existenţa pianului, împreună cu
toate argumentele istorice, Conservatorului de Muzică şi Filialei de la Cluj
a Academiei Române, altor instituţii. Nu a primit niciun răspuns. O
indiferenţă totală!
Nouă ani mai trziu, prin demersuri
complicate, Stéfan Grigore de Faÿ, sprijinit de
soţia sa, Ariadna Ioana Glavce de Faÿ, a obţinut
aprobarea, de la Serviciul de Patrimoniu, şi pianul
Erard a fost adus la Paris, ca un mare invalid al
unei lungi perioade a «luptei de clasă», căreia îi
căzuse, alături de oameni, şi el victimă.
După acestă povestire, probabil incompletă,
aproape că putem să ne întrebăm dacă pianul a
avut şansa să se întâlnească peste tot pe unde a
trecut cu personalităţi deosebite sau dacă personalităţile
Ariadna Ioana Glavce şi
au avut şansa să se întâlnescă cu acest pian, care i-a
Stefan Grigore de Faÿ
reunit pe toţi în memoria sa.
Restaurarea
Casa Erard a fabricat, între înfiinţarea Manufacturii, în 1788, şi
1988, diferite modele de piane, numite numărul zero, 1, 2, 3 şi 3 bis.
Pianul numărul 58259 este un numărul 1, «demi-queue», fabricat
în 1883. Din acest model au ieşit din Manufactura Erard numai 10280 de
piane, dintr-un total de 136260 de piane, fabricate timp de 200 de ani.
Dar numărul 58259 este un pian Erard, care a avut o viaţă şi o
poveste, după cum aţi văzut, zbuciumată mai ales istoric şi la care a fost
martor direct.
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Povestea lui se desfăşoară pe 138 de ani, din 1883 până azi, 4
septembrie 2021. Din această perioadă, 66 de ani a restituit geniul muzical
izvorât din delicata împletire a clapelor de fildeş cu a degetelor de aur ale
atâtor interpreţi, în atâtea locuri… din Serbia, România şi Franţa.
În viaţa lui, pianul a văzut moartea de două ori şi a călătorit 10000
km! A plecat de la Manufactura Erard de la Paris, în 1883, la Palatul Regal
de la Belgrad, unde a stat până în 1901. Apoi, de la Belgrad în Moldova
românească, la Răducăneni şi Oneşti, până în 1946, când a ajuns în
Transilvania, la Bichiş, în casa unde s-a născut Ioan Kemény, în 1607,
Principe al Transilvaniei, străbun a lui Ştefan J. Fay, prin mama sa, baroana
Gabriela Kemény, căsătorită cu Iosif de Faÿ, diplomat şi patriot român, care
a fost suprimat la Bruxelles, în 1927, fiind mare apărător al cauzei
Transilvaniei româneşti.

Principele Ioan Kemény

Diplomatul Iosif de Faÿ

Cum a fost menţionat mai sus, aici, la Bichiş, în 1949, comunismul
a redus pianul la tăcere, timp de 49 de ani, până în 1998, când a fost
recuperat din coteţul de găini, unde fusese «depozitat».
Culmea ironiei, pianul confiscat familiei, în 1949, a trebuit să fie
răscumpărat de familie, în 1998, pentru a putea fi scos din inventarul
Primăriei! Să fi fost birocraţia şansa lui?!
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Alţi 22 de ani a fost plimbat, relicvă preţioasă, indiferent de starea
mizerabilă în care se găsea şi indiferent la criticile unora (dar nimeni din
familie!), care ne ironizau că umblăm după «potcoave de cai morţi».
Cumpăraţi altul, o să coste mai puţin! insistau ei. Ei bine, nu! Aşa se face că
pianul a plecat, în 1998, de la Bichişul din Transilvania la Bucureşti, de la
Bucureşti la Paris, de la Paris la Nisa, de la Nisa la Kalisz, în Polonia, pentru
restaurare. Aici a trebuit să se întâlnească cu un pian Erard frate, născut un an
mai târziu, în 1884, ajuns la Kalisz ca să servească de grefă pentru piese de
schimb, care, după atâta timp, deveniseră inexistente. În sfârşit, de la Kalisz
pianul a revenit la Nisa, reînviat şi mândru, gata să uite toate torturile pe care
istoria l-a obligat să le trăiască, din 1949, de parcă ar fi fost deţinut politic.
Acest pian Erard mai are o particularitate, care îl face unic. Este
probabil unic printre toate pianele din lume! Şi afirmaţia nu vine dintr-o
mândrie patrimonială. Vă rog să judecaţi singuri. Care alt pian din lume
are două numere de serie? Nu ar avea niciun sens. Acesta are numărul lui
de naştere 58259 şi numărul 59607, al fratelui său, donator de piese! Ce alt
pian, găsindu-se într-o asemenea stare de distrugere, scos dintr-un coteţ,
este reînviat de proprietarii săi, după 71 de ani, pentru a-i salva povestea şi
prin ea memoria celor care i-au mângâiat clapele de fildeş ?
Întoarcerea la Nisa
Scris la persoana întâi
Pe 14 februarie 2020, de Sfântul Valentin, la ora 8 şi 19 minute,
pianul Erard a revenit la Nisa, după o călătorie de 10000 de km, începută
în 1883 şi după 2 ani şi 9 luni de restaurare în Polonia!
La ora 9 şi 27 de minute, pianul era deja în salonul cu arcade al vilei
Euréka, scos din ambalaj, montat pe picioarele lui şi gata să vibreze din nou.
Nu am îndrăznit să-i ating claviatura.
Dar sunetul primei note s-a răspândit în salon, când prima clapă a
pianului a fost atinsă de Ioana, după cei 71 de ani de muţenie!
De acuma îşi va putea retrăi normal viaţa întreruptă aşa de brutal
de vicisitudinile istoriei!
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Am fost foarte emoţionat acum câteva luni, când nepoata mea,
Sibylle, a cântat la pianul Erard al familiei, venit de aşa de departe, din alte
vremuri!
Dar adevărata reînviere va începe cu prima
notă care va răsuna des sub degetele marii pianiste
românce, Dana Ciocârlie, care va interpreta Rapsodia
Română, adaptată de George Enescu pentru pian.
Adaptare inspirată poate de acest pian aşa de apreciat
de Enescu, îndrăznesc să visez.
Astfel, această reînviere devine şi
simbolică, George Enescu fiind ultimul mare
compozitor şi pianist, care a cântat la acest pian,
înainte de distrugerea lui de către comunişti, iar
Pianista Dana Ciocârlie
reînvierea va începe cu superba Rapsodie Română,
compusă şi adaptată pentru pian de acelaşi George Enescu.

După acest concert, pianul Erard 58259 din 1883 redevine un pian
«normal» în 2021, dar cu ce poveste!
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În primul plan, de la stânga spre dreapta: Violaine Caroline, Sibylle Véronique, Serge
Robert, Régis Matthieu, Philibert Jean-Benoît. În planul doi: Noemie Françoise Marie,
Ariadna Ioana Glavce, Pierre Alban, Stéphan jr.

Stefan de Faÿ (Ştefan J. Fay)

Stefan Grigore de Faÿ
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În încheiere, trebuie să adaug un profund şi foarte greu de suportat
regret că nu mai pot fi acuma, cu noi, cei care au trăit din plin vicisitudinile
comunismului şi care ar fi apreciat mai mult ca oricine acestă extraordinară
reînviere a pianului, pe care în plus l-au cunoscut personal:
Maria Luiza Wemyss Swan şi René Bogdan
Voica şi Stefan de Faÿ
Valeria Glavce
Au plecat toţi în altă galaxie!
Astăzi, în 2021, pianul Erard, după lungul său periplu, s-a întors
fidel ca Ulise, în clanul de Faÿ, şi cei care l-au primit sunt, în ordinea anilor
lor de naştere: Ștefan Grigore şi Ariadna Ioana Glavce, Stéphan şi Noémie
Françoise Marie, Serge Robert şi Pierre Alban, Sibylle Véronique, Régis
Matthieu, Philibert Jean-Benoît şi Violaine Caroline.
Lista persoanelor în ordinea citării numelui lor în carte
Principele Miloş Obrenovici I – n. 18.3.1780 – d. 26.9.1860
Principele Milan Obrenovici II – n. 13.6.1819 – d. 8.7.1839
Principele Michael Obrenovici III – 16.9.1823 – d. 10.7.1868
Contesa Julia Hunyadi von Kethely – n. 1831 – d. 1919
Jevrem – n. 1790 – d. 1856
Miloş Obrenovici (fils de Jevrem) – n. 1829 – d. 1861
Elena Maria Catargi-Obrenovici – n. 3.8.1831 (1835) – d. 6.7.1879
Pincipele apoi regele Milan I Obrenovici – n. 22.8.1829 – d. 1.2.1901
Principele Alexandru Ioan Cuza – n. 20.3.1820 – d. 15.5.1873
Alexandru Al. Cuza – n. 1861 – d. 1889
Dimitrie Cuza – n. 1865 – d. 1888
Maria Moruzi – n. 14.4.1863 – d. 26.10.1921
I.C. Brătianu – n. 20.8.1864 – d. 24.11.1927
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Elena Cuza (Rosetti-Solescu) – n. 17.6.1825 – d. 28.6.1879
George Catargi – n. 1825 – d. 1906
Sébastien Erard – n. 1752 – d. 1831
Ana Catargi (Rosetti-Răducanu) – n. 1855 – d. 1910
Regina Natalia Keşcu – n. 15.5.1859 – d. 8.5.1941
Regele Alexandru I Obrenovici – 14.8.1876 – d. 11.6.1903
Draga Maşin – n. ? – d. 11.6.1903
Sergiu Obrenovici – n. 1878 – d. 1878
Hatmanul Răducanu Rosetti, tatăl – n. 1762 – d. 3.8.1838
Hatmanul Răducanu Rosetti, fiul – 31.8.1813 – d. 6.6.1872
Domniţa Aglaia Ghika – n. 1834 – d. 17.1.1903
Principele Grigore Ghika Vodă – n. 27.8.1807 – d. 24.8.1857
George Călinescu – n. 19.6.1899 – d. 12.3.1965
René Grigore Bogdan – n. 5.11.1885 – d. 28.7.1975
Principesa Ana Catargi (Rosetti-Răducanu) – n.1814 – d. 16.6.1839, soţia
lui Grigore Ghika Vodă
Radu Rosetti – n. 14.9.1853 – 12.2.1926
Radu R. Rosetti – 20.3.1877 – d. 2.6.1949
Zoe Rosetti Răducanu – n. – d.
Alexandru Balş – n. 1838 – d. 1894
Margareta Bogdan (Rosetti-Răducanu) – n. 21.4.1865 – d. 20.1.1940
George Bogdan – n. 2.4.1854 – d. 23.8.1925
Alexandru Jurgea Negrileşti – n. ? – d. 7.6.1942
Voica de Faÿ (Bogdan) – n. 30.10.1919 – d. 10.4.1991
Ștefan de Faÿ (Stéfan J. Faÿ) – n. 2.7.1919 – d. 26.6.2009
Maria Jurgea-Negrileşti – n. 1862 – d. 1930
Robert Wemyss Swan – n. 2.6.1859 – d. ?.8.1907
Martha Alicia Wemyss Swan – n. 6.5.1896 – d. 14.10.1959
Helen Catharina (Lily) Wemyss Swan – n. 1.1.1892 – d. 12.12.1954
Maria Luiza Wemyss Swan – n. 9.10.1893 – d. 24.8.1967
George Robert Wemyss Swan – n. 31.3.1897 – d. 1.6.1978
Manole (Emmanuel Radu) Bogdan – n. 28.4.1922 – d. 1981
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Amiralul Sir Rosslyn Wemyss – n. 12.4.1864 – d. 25.5.1933
Elena Crăescu – n. – d.
Hans von Bulow n. 8.1.1830 – d. 12.2.1894
Cosmina Liszt Francesca Gaetana – n. 24.12.1837 – d. 1.4.1930
Richard Wagner – n. 22.5.1813 – d. 13.2.1883
Mihail Jora – n. 2.8.1891 – d. 10.5.1971
Prinţesa Maria (Maruca) Cantacuzino Enescu (Rosetti-Răducanu) –
18.7.1879 – d. 23.12.1968
George Enescu – 19.8.1881 – d. 4.5.1955
Max Costin – n. – d.
Mihai Cantacuzino – n. 6.4.1867 – d. 28.8.1928
Constantin (Bâzu) Cantacuzino – n. 11.11.1905 – d. 26.5.1958
Paul Agarici – 11.5.1911 – d. 13.7.1982
Alison Cantacuzino – n. – d.
Oana Orlea (Maria Ioana Cantacuzino) – n. 21.4.1936 – d. 23.7.2014
Carolina Kemény – n. – d.
Stéfan Grigore de Faÿ – n. 17.9.1943
Ariadna Ioana Glavce de Faÿ – n. 3.9.1957
Principele Ioan Kemény – n. 14.12.1607 – d. 23.1.1662
Gabriela Kemény – 20.1.1897 – d. 15.2.1940
Iosif de Faÿ – n. 3.11.1893 – d. 19.11.1927
Dana Ciocârlie – n. 26.11.1968
Stéphan de Faÿ – n. 26.2.1975
Noémie Françoise Marie – n. 9.6.1976
Serge Robert – n. 4.5.1992
Pierre Alban – 14.8.1994
Sibylle Véronique – n. 2.3.2002
Régis Matthieu – n. 13.1.2004
Philibert Jean-Benoît – n. 29.12.2004
Violaine Caroline – n. 16.5.2007
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Patru scriitori născuţi sau trăitori în satele comunei Bichiş
Ştefan J. Fay (1919-2009) – Bichiş; Horváth István (1909-1977) – Ozd;
Septimiu Bucur (1915-1964) – Gâmbuţ; Ilie Radu-Nandra (n. 1955) –
Nandra
Ştefan J. Fay (1919-2009), Bichiș
Ştefan J. Fay (n. 2 iul. 1919, în satul Seuca,
jud. Mureş – d. 26 iun. 2009, Nisa, Franţa) a fost
fiul lui Joseph de Fay şi al Gabrielei (n. Kemény).
Prin ambii părinţi, scriitorul are o ascendenţă
ilustră. Consemnată în documente ungureşti încă
la 1128, familia Fay a dat, de-a lungul secolelor,
vestiţi militari, ambasadori (la Înalta Poartă şi la
Veneţia), guvernatori, scriitori, pictori, muzicieni
etc., precum Fáy András (1786-1864), străbunicul
lui Fay, clasic al literaturii maghiare. Tatăl, doctor
în drept internaţional, specialist în istorie şi
poliglot, a fost deputat al secuilor în primul Parlament al României Mari
(discursurile lui au fost elogiate de N. Iorga), prieten politic cu Octavian şi
Eugen Goga, Oct. C. Tăslăuanu ş.a., devenind ulterior prim-secretar al Legaţiei
României la Tokyo şi Bruxelles (unde a murit în condiţii încă neelucidate).
Mama cobora din viţa lui Ioan Kemény, general şi principe al
Transilvaniei (1660-1662), autorul unor Memorii faimoase (publicate în
1856, de Academia Ungară), o excepţională cronică a Transilvaniei pentru
o perioadă de treizeci de ani. Tradiţia s-a continuat prin căsătoria lui Fay
cu Voica Bogdan, descendenta mai multor familii domnitoare din
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Moldova – Bogdan, Cantemir, Sturza – şi strănepoată a lui Grigore Ghika,
ultimul domn al Moldovei. Fay urmează clasele primare la Şcoala „Sf. Iosif”
din Bucureşti (1926-1930); Liceul Militar de la Mănăstirea Dealu (19301935); frecventează Academia de Arte Frumoase din Bucureşti (19371939), secţia sculptură, ca elev al lui C. Medrea şi I. Jalea; fără a se înscrie
la Universitate, audiază cursurile lui M. Eliade, Mircea Vulcănescu, H.H.
Stahl, P. Comarnescu, D. Botta, Fr. Reiner ş.a. Colaborează la Universul
literar, Tânărul scriitor, Contemporanul, Bicazul, Femeia, Flacăra, Viaţa
militară, Astra, La Roumaine nouvelle etc.
În 1949, expropriat din com. Bichiş, i se fixează domiciliul
obligatoriu la Alba Iulia, de unde fuge şi se angajează ca dulgher, apoi ca
normator, pe diverse şantiere din Bucureşti şi Braşov (1949-1954);
redactor şi stilizator la secţia „Metode înaintate în muncă” a Editurii
Consiliului Central al Sindicatelor (1954-1958), de unde va fi concediat „ca
fiu de diplomat”; o vreme lucrează în atelierul de decoruri al Teatrului
Naţional din Bucureşti, apoi, împreună cu pictorul Vasile Rudeanu,
renovează pictura lui Gh. Tattarescu din diverse biserici şi mănăstiri;
bibliotecar tehnic şi documentarist la ICSIM Bucureşti (1959-1981). A
urmat Şcoala Populară de Artă din Bucureşti, secţia pictură (1960-1964),
participând la patru expoziţii de grup şi fiind remarcat de I. Frunzetti.
Debutează la Universul literar cu „eseul romantic” Fata Morgana (1940);
debut editorial cu romanul Noul oraş (1952), urmat de câteva volume de
povestiri şi reportaje, scrise în maniera epocii.
Ştefan J. Fay este cunoscut cititorilor mai ales prin capodopera sa
indiscutabilă, romanul Moartea baroanei (ediţie restrânsă, 1988, ediţie integrală, 1994), un excepţional roman istoric, politic, militar şi diplomatic,
un roman al luptelor religioase din Transilvania (temă mai puţin tratată în
literatura română). Iniţial, romanul s-a numit Nandra, dar cartea s-a
pierdut în timpul evenimentelor tulburi, prin care a trecut întreaga familie,
în 1949. În afara acestui roman, autorul a mai publicat, sub pseudonimul
Ştefan Andrei: Noul oraş, roman, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă,
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Bucureşti, 1952; Spre
şantier, nuvelă, Coperta şi ilustraţiile
de I. Darie, Colecţia
„Ogoare noi”, Editura Tineretului a
CC al UTM, [Bucureşti], 1953; Împreună, povestiri, Bucureşti, 1953; Oameni şi fapte, Bucureşti, 1954; Pe drumuri craiovene, reportaje, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă,
Bucureşti, 1954; Pe Şoseaua Basarab. Evocare a trecutului de luptă al
muncitorilor de la Fabrica „Constantin David” din Bucureşti, reportaje,
Editura Consiliului Central al Sindicatelor, Bucureşti, 1955; Minerii din
Valea Jiului, reportaje, Editura Consiliului Central al Sindicatelor,
Bucureşti, 1955; Les mineurs de la Vallée de Jiu, Édition du Conseil Central
des Syndicats de la RPR, Bucureşti, 1955; Fata plutaşului, roman, Editura
de Stat pentru Literatură şi Artă, Bucureşti, 1956.
Începând din 1956, autorul va semna cu numele său adevărat,
publicând: Acea noapte, acea zi de iarnă '33, Editura Albatros, Bucureşti, 1973;
La cina din nouă sute şapte, Editura Albatros, Bucureşti, 1977; Caietele
locotenentului Florian, roman, Editura Albatros, Bucureşti, 1983; Une lettre
pour Marcel Moreau, s.l., [Belgia], 1983; Amis, Démos et Rythmos, s.l., [Belgia],
1984; Moartea Baroanei, roman, Editura Albatros, Bucureşti, 1988 (ediţia a II-a,
text integral. Postfaţă de Irina Petraş, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A.,
Bucureşti, 1994); Sokrateion sau Mărturie despre om, Editura Humanitas,
Bucureşti, 1991; Sokrateion. Mărturie despre Mircea Vulcănescu (ediţia a II-a,
Editura Humanitas, Bucureşti, 1998; ed. a III-a, Editura Cartea Românească/
La Maison Roumaine, Paris, 2000); Bal la castel, povestiri, Editura Continent,
Sibiu, 1993 (ediţia a II-a, Editura Libra, Bucureşti, 2003); Două texte pentru
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Mircea Vulcănescu, Paris, 1993 (ediţia a II-a, Paris, 1997); Caietele unui fiu
risipitor, fragmente de jurnal, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994; Rădăcinile
răscoalelor ţărăneşti din România – 1907, schiţă istorică. Elaborată la
Bucureşti, multiplicată la Paris, 1995 (ed. a II-a, Casa Cărţii de Ştiinţă,
Cluj-Napoca, 2006); Sub casca de aur a lui Mambrino, povestiri, Editura Libra,
Bucureşti, 1997; Cronologia lui Ioan Kemény (Caietele unui roman care nu s-a
scris), Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2002; Ioan Kemény, Memorii.
Scrierea vieţii sale. Ediţie şi prefaţă de Ştefan J. Fay. În româneşte de Pap
Francisk. Cuvânt înainte de acad. Camil Mureşanu, Casa Cărţii de Ştiinţă,
Cluj-Napoca, 2002; Ştefan J. Fay, Marcel Moreau, Epistolar. Correspondence /
Bucureşti /Paris. Traducere şi prefaţă de Irina Petraş, Casa Cărţii de Ştiinţă,
Cluj-Napoca, 2005; Monseniorul Vladimir Ghika. Schiţă de portret european,
Editura Continent, București-Sibiu, 2005; Un mileniu în 51 de ani, Casa Cărţii
de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2006; P[apiu-Ilarian?], Transilvania în faţa
pretenţiilor Ungariei. Răspuns la scrisoarea Generalului Klapka către
Generalul Garibaldi, [Paris, 1861]. Traducere de Ştefan J. Fay [Casa Cărţii de
Ştiinţă], Cluj-Napoca, 2006; La cina răsculaţilor, ediţia a II-a, revăzută,
Criterion Publishing, Bucureşti, 2008; Monseigneur Vladimir Ghika. Esquisse
de portrait Européen, Roumanin et Français. Traducere din română de Ioana
Glavce de Faÿ şi Stephan de Faÿ Jr., SAWAS, Nice, 2009; De amicitia. [200 de]
scrisori trimise de Ştefan J. Fay lui Ilie Rad (1988-2009). Volum omagial la
împlinirea, de către Ştefan J. Fay, a vârstei de 90 de ani. Prefaţă de Irina Petraş,
Editura Accent, Cluj-Napoca, 2009; Fără-mituri.
1948-2009, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca,
2009; Stéfan J. Fay, Transilvania. Un mileniu în 51
de ani./ Un millénaire en 51 années. Ediţie bilingvă,
cu ocazia Centenarului Marii Uniri a României,
SAWAS, Nice, 2018.
Pe lângă aceste volume, a publicat (după
1990) numeroase articole, recenzii, interviuri şi
eseuri în revistele Continent, România literară,
Caiete critice, Memoria, Excelsior, Manuscriptum,
Lumea liberă (New York), Origini, Tribuna etc.
566

Patru scriitori născuţi sau trăitori în satele comunei Bichiş

A scris şi un scenariu de film documentar despre Mircea Vulcănescu, la
cererea regizorului Nicolae Mărgineanu (despre acest text nu s-a mai ştiut
nimic ulterior).
Despre Ştefan J. Fay s-a scris o originală şi documentată lucrare:
Doina Rad, Ştefan J. Fay sau Cercul care se închide. Monografie, Editura
Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2019, care a fost lansată la Nisa, în
septembrie 2021, respectiv la Nandra, în luna octombrie din acest an, odată
cu monografia satului.
După debutul cu eseul Fata Morgana (1940), scris sub puternica
influenţa a lui A. Gide, era greu de prevăzut evoluţia autorului spre
realismul socialist al epocii postbelice. Romanele publicate acum (Noul
oraş, 1952; Spre şantier, 1953; Fata plutaşului, 1956), ca şi volumele de
povestiri şi reportaje (Împreună, 1953; Pe drumuri craiovene, 1954; Pe
Şoseaua Basarab, 1955; Minerii din Valea Jiului, 1955), aspru criticate de
Paul Georgescu, pentru proletcultismul lor, sunt scrise în maniera vremii,
având toate clişeele specifice.
După o tăcere de un deceniu şi jumătate, Fay revine în actualitate cu
două „reportaje retrospective”: Acea noapte, acea zi de iarnă ’33 (1973) şi La
cina din nouă sute şapte (1977). Marcate şi ele de clişeele politice şi ideologice
ale momentului (reliefarea rolului conducător al comuniştilor, demascarea
orânduirii burghezo-moşiereşti etc.), acestea sunt caracterizate prin
„pătrundere psihologică, simţul concretului, intuiţia gesturilor şi atitudinilor
tipice, caracterizatoare, talentul evocării scenelor largi, de mase, al creionării
unor personaje viabile, al tabloului de atmosferă, al punctărilor ironice.“ (V.
Cristea). Net superior este romanul Caietele locotenentului Florian (1983),
consacrat Primului Război Mondial, care se înscrie tot în perimetrul literaturii
ce foloseşte documentul autentic în arhitectura epică.
Dar capodopera lui Ştefan J. Fay este romanul Moartea baroanei
(1988), conceput dintr-un impuls polemic, ca o luare de poziţie faţă de
îndelungata politică revizionistă maghiară privind Transilvania. Având o
construcţie ingenioasă, cu acţiune captivantă, desfăşurată pe multiple
planuri, Moartea baroanei este un roman istoric, militar, politic şi
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diplomatic, un roman al luptelor religioase desfăşurate în Transilvania
(temă netratată în literatura română). Folosind ca pretext epic aşteptarea,
de către bătrâna baroană Vera Kemény (descinsă parcă din călinesciana
„casă cu molii”), a „celor trei lovituri de catifea albastră”, care urmau să-i
anunţe moartea, Fay surprinde, în imagini caleidoscopice, momente
semnificative din dramatica istorie transilvană a ultimelor cinci secole:
lupta românilor pentru „autohtonie absolută”, împotriva dominaţiei
străine, în special a Coroanei ungare, dar şi a puterii otomane, iar ulterior
a autorităţii imperiale austro-ungare, bătăliile lui Iancu de Hunedoara,
retragerea ortodoxismului în „taina satului” (în faţa catolicismului
maghiar), Revoluţia de la 1848, crimele de la Ip şi Trăsnea etc. Sunt
episoade în care personajele fictive (enigmatica Emma Peck, frumoasa
Marghita, romanticul conte Conrad Ozd, diplomatul Alex d’Y) se întâlnesc
cu cele reale (domnii Mihai Viteazul şi Vasile Lupu, M. Kogălniceanu,
generalul Eremia Grigorescu, N. Iorga ş.a.), ceea ce sporeşte coeficientul
de autenticitate al cărţii.
Ca într-un veritabil roman balzacian,
suntem plimbaţi în cele mai diverse medii
sociale şi politice, de la seratele de familie sau
coflictele de palat (Viena), trecând prin
vacarmul frontului ori prin atmosfera
trepidantă a redacţiilor şi ajungând la
furtunoasele dezbateri parlamentare. De aici
atenţia acordată portretisticii, interioarelor,
vestimentaţiei, artei culinare, care dau decorului
de epocă un parfum aparte. Stilul îmbină
evocarea cu poemul în proză, documentul
autentic cu speculaţia filosofică. Mottoul sub
care ar putea fi aşezată întreaga creaţie a lui Ştefan J. Fay este lapidar
formulată de unul dintre personaje: „Nimic nu mă interesează mai mult
decât istoria şi politica, atâta vreme cât neamul meu e victima acestora”.
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Emblematică este Profesiunea sa de credinţă, care merită reprodusă
integral:
„Numele meu de familie nu este – prin origine – românesc. Bunicii
şi străbunicii dinspre tată mi-au fost maghiari, iar cei dinspre mamă –
vechi cneji români maghiarizaţi. Dintre ei – şi nu puţini – au rămas în
istorie prin fapte de arme ori fapte de cultură.
Cunoscându-se acest lucru, mi s-a pus uneori întrebarea: Cum se
face că mă consider – şi sunt! – scriitor român?
Trecerea omului dintr-un destin naţional într-altul este un subiect
vast, uneori dramatic. Am pus această problemă crucială în romanul
Moartea baroanei, prin eroul Alex d’Y.
Să încerc din nou a-mi rezuma crezul.
Întâiul şi cel mai puternic atribut al apartenenţei la un neam ţine
de cultura în care trăieşte insul. Eu sunt român prin cultură, adică, în
primul rând, prin limbă. Limba şi cultura mi-au dăruit Patria. Limba şi
cultura ei m-au făcut Român. Pe tatăl meu, la răscrucea hotărârilor pe care
le lua istoria în 1918, l-a făcut Român opţiunea pentru dreptatea cauzei
românilor din Transilvania. Pentru dânsul dreptatea a impus atitudinea.
Pentru fratele meu, Andrei, cât şi pentru mine, nu a existat alegere. Ne-am
născut într-o limbă, într-o privelişte care vorbea această limbă; i-am simţit
farmecul, bogăţia, uneori asprimea. Înlăuntrul acestui climat stau oamenii
copilăriei mele fericite şi nefericite, adolescenţa mea, profesorii de la Liceul
Militar Mănăstirea Dealului, colegii, prietenii mei de ieri şi de azi, oameni
care mi-au stat alături, devenind, fiecare în felul său, model şi martor
căruia îi dau seamă de gândurile şi faptele mele.
Iată de ce, de câte ori scriu o carte, de câte ori evoc Ţara, istoria ei
atât de grea, sunt stăpânit în mod absolut, cu dulceaţă şi tiranie, de
dragostea şi înverşunarea de a-mi apăra universul căruia îi aparţin.
Paris, 10 oct. 1993

Ştefan J. Fay”
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Horváth István (1909-1977) din Ozd
Scriitorul s-a născut în satul Ozd (la 6
km de Nandra), la 10 oct. 1909, şi a decedat la
4 ian. 1977, la Cluj-Napoca, la doar 68 de ani,
într-un stupid accident de circulaţie. După mai
mulţi ani, în care a lucrat ca zilier pe moşia
grofului din sat sau a ţăranilor înstăriţi, în
timpul crizei economice din anii ’30 pleacă din
satul natal, căutându-şi de lucru în Bucureşti şi
la Cluj. Clasele primare, începute în satul natal,
sunt urmate sporadic, fiind anii Primului Război
Mondial. Mama îl înscrie la un colegiu din Aiud, dar, în scurt tip, tatăl său,
întors din prizonierat, îl scoate de la şcoală. În anul 1940, ajunge pe un post
modest la Biblioteca Universităţii din Cluj, slujbă care îi permite să citească
foarte mult şi să ia contact cu mişcarea literară din oraş.
Cu sprijinul lui Jékely Zoltán, devine colaborator la Pásztortüz şi la
Erdély Helikon şi Termes. Încă în 1937 debutase la Magyar Nép, editată de
Gyallay Domokos. Prima carte a lui Horváth István este o culegere de
versuri, Az én vándorlásom (Pribegia mea), apărută în 1943, în anul
următor publicând volumul de nuvele,
Kipergett magyak (Holde răscoapte).
Devenit cunoscut în viaţa literară,
scriitorul se angajează ca redactor la Falvak
Népe, apoi la Utunk, unde va lucra până la
pensionare. Îşi tipăreşte cărţile într-un ritm de
invidiat, pentru arderea etapelor pierdute. E
vorba de volumele de versuri Nehéz szántás
(Arat greu), 1945; Árad a falu (Se revarsă satul),
1949; Bomlik a rügy (Crapă mugurii), 1950; Új
betüvel (Cu litere noi), 1951; Szépülő hazánk
tájain (Pe meleagurile înfrumuseţate ale patriei
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noastre), 1952; Válogatott versek. Pacsirta rebben fel (Versuri alese. Ciocârlia
îşi ia zborul), 1956; Krizantémok (Crizanteme), 1960; Fenséges adósság
(Datorii sublime), 1962; Tanúként (Ca martor), 1964; Harmat a fűszálon
(Rouă pe firul ierbii), 1968; Tornyot raktam. Összegültött versek, 1941-1970
(Mi-am ridicat un turn. Poezii adunate, 1941-1970). Cu o prefaţă de Deák
Tamás, 1972; Kiáltás a halál ellen (Strigăt împotriva morţii), 1973; Visitó
csend (Linişte stridentă), 1977, volum apărut postum.
Ca prozator a publicat romanul Törik a parlagot (Brazdă peste
haturi), 1950, republicat în alte două ediţii, în 1951 şi 1954, versiunea
românească fiind semnată de Alexandru Aldea (pseudonim al lui Ion
Chinezu), Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, Bucureşti, 1954. După
cum se menţionează pe prima pagină, „Această lucrare a fost distinsă cu
Premiul de Stat al RPR pe anii 1950-1951”. Au urmat: Balogh Eszti hajnala
(Dimineaţa lui Balog Eszti), 1954; Csali gróf (Groful Csali), roman, 1955;
Nyomok porban, hoban (Urme în praf şi pe zăpadă), povestiri, 1969;
Magyarózdy toronyalja (Sub turnul din Ozd), o monografie a satului natal,
1971; Örvénylö harmatcsepek (Stropi de rouă în vâltoare), povestiri, 1976;
Leválthatlan örszem (Santinela neschimbată), 1983; Ütközk közöt (Între
tampoane), Budapesta, 1983.
Din această operă vastă, i s-au publicat în limba română două volume
de versuri (Versuri alese. În româneşte de Petre Solomon, Editura de Stat
pentru Literatură şi Artă, Bucureşti, 1954; La zidul alb, în tălmăcirea lui Paul
Drumaru. Prefaţă de Dan Deşliu, Editura Kriterion, Bucureşti, 1979).
„Legat organic de ţărănimea săracă din rândurile căreia s-a ridicat –
scrie profesorul Gavril Scridon –, scriitorul şi-a precizat o anumită
structură de gândire şi de creaţie, care se evidenţiază emblematic în toate
cărţile sale. / Chiar de la început, Horváth István se dovedeşte cântăreţul
vieţii ţăranilor; dar aceşti ţărani sunt idealizaţi. La el nu se mai poate vorbi
despre «altoiri ţărăneşti», pentru că a rămas o viaţă întreagă ţăran, chiar şi
atunci când va încerca să se urbanizeze. Nu poate scăpa de mentalitatea şi
structura sufletului ţărănesc; astfel că se deosebeşte fundamental de ceilalţi
scriitori (unii şi ei fii de ţărani, dar umblaţi pe la şcoli), care au scris despre
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lumea satului (Tamási Áron, sau, după război, Sütö András, Szabó Gyula,
Kányádi Sándor).” 299
Ca şi la majoritatea poeţilor români ai
„obsedantului deceniu”, lirica anilor ’50 este
puternic marcată de imperativele politice şi
comandamentele sociale ale epocii, cum ar fi
poemul Sfarmă jugul: „Sfarmă jugul, ieşi din tină!/
Ieşi, ţărane – la lumină!/ Grea şi oarbă ţi-a fost
calea./ Cunoscut-ai numai jalea./ Stele multe-n cer
ardeau,/ Dar pe alţii-i luminau,/ Stele mândre,
ceruri-nalte…/ Doar de noapte-avut-ai parte./
Altora le-ai fost comoară,/ Fiu al jalei ce doboară./
Un pribeag ai fost, pe toate/ Căile de tine-umblate./
Din opinca ta, în volburi/ Se stârnea spre ceruri
colbul,/ Prefăcându-se-ntr-un vaier.”
În acelaşi volum de Versuri alese găsim toată recuzita poeziei
proletcultiste: lupta dintre vechi şi nou, frăţia dintre români şi
naţionalităţile conlocuitoare („Stam în rând cu tine altădată./ Azi, cu
scriitori români stau, iată./ Toţi, aceeaşi ţintă urmărim./ Pana, strungul,
coasa – le menim/ Să răsune toate laolaltă,/ Oricare-ar fi graiul ce-l
vorbim.” – Astăzi pot să cânt, Iosif Albu), lupta pentru pace („Jurăm pe-al
nost’partid,/ pe numele lui Stalin,/ jurăm pe pacea vie,/ pe pacea creatoare/
să-mpiedicăm războiul!” – Jurăm pe lupta pentru pace!), înscrierea în
gospodărie, înfăptuirea planului cincinal („Pentru caii noştri,/ Munca-i
mai uşoară/ Zi de zi, prin planul/ Cincinal, în ţară.” – În pădure). Chiar şi
un eveniment ocazional, dar cu mare efect propagandistic, precum
Festivalul Mondial al Tineretului, de la Bucureşti (2-16 august 1953), îşi
găseşte evocarea potrivită: „Comsomolca îi surâde/ Când la danţ el o
invită./ Piaţa se înseninează./ Câte stele scânteiază/ În priviri, ca roua-n
Cf. Gavril Scridon, Istoria literaturii maghiare din România, 1918-1989, Editura
Promedia Plus, Cluj-Napoca, 1996, p. 209.
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iarbă!/ Pacea-n ele-i oglindită./ […]/ Lumea-ntreagă joacă-aicea/ Periniţa
românească.” – Cerc unduitor dintr-o sută de neamuri). Referindu-se la
această etapă de creaţie a poetului, Gavril Scridon spunea: „Apar, pe linia
proletcultist-simplificatoare a realismului socialist, şi conflicte între
elementul vechi şi cel nou, cu triumful, previzibil, al noului (apariţia
tractoarelor, introducerea telefonului la castelul grofului, devenit
proprietate a statului, precum în Telefont szerelnek (Se instalează
telefonul). Structurile şi ritmurile baladei populare sunt folosite pentru a
nara aspecte ale vieţii noi, socialiste, care se construieşte, cu cântecul
tractoarelor plutind deasupra satului de dimineaţa până seara (Biro Marci
Minya).” 300
Fără nimic propagandistic este poezia Bölcsőhelyemen (În locul ce
mi-e leagăn):
Bölcsőhelyemen

hogy daloltassa a rigók hangjain
a vadgalambot s a fülemülét.

Századok közös borát isszuk.
Köszöntőnk két másik nyelven
szól,
de poharaink egy koccintásban
csengenek össze. [...]
így maradtunk: emberekül.
Így hallgatta itt magyarképpen,
tizedik ősöm s a gambuci román
tizedik őse is így, románként,
itt a fülemile sokadik ősét, ahogy
most mi [...]
S olyan őrült még nem volt e
tájon,
kinek az jutott volna eszébe,
300

În locul ce mi-e leagăn
Bem vinul comun al multor
veacuri.
Urările noastre sună-n două
limbi diferite,
dar clinchetul paharelor răsună
la unison. [...]
Şi astfel ne-am păstrat omenoşi.
Precum noi acum, la fel au
ascultat aici cu zece
spiţe-n urmă strămoşul meu ca
maghiar

Ibidem, p. 211.
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şi cu zece spiţe în urmă
strămoşul românului din
Gâmbuţ ca român
al cine ştie câtelea strămoş al
filomelei. [...]
Căci pe-acest meleag încă n-a
trăit vreun nebun
căruia să-i fi trecut prin cap
să pună filomela să cânte
cu glasul mierlei ori al
porumbelului sălbatic.

Traducere din maghiară:
Francisko Kocsis
(Din volumul Horváth István,
Leválthatatlan őrszem (Poezii
alese). Antologie, îngrijire, prefață
și adnotări de Cseke Péter, Editura
Dacia, Cluj-Napoca, 1983. Poezia
Bölcsőhelyemen este la p. 196–201)

Din această perioadă se reţine şi poezia Ha a fenyö magna volna
(Brad cu brad), apropiată de lirica meditativ-filosofică, prin apelul la
solidaritate şi unitate umană: „Nalţi îs brazii-n vânt şi ploaie/ şi nu-i brad
să nu se-ndoaie/ când se-abate vântu-n codru –/ rece vânt.// Şi nu-i codru
vânt să-l ierte,/ nu-i om, cât ar fi de verde,/ să nu-l bată-amărăciunea/ când
şi când.// Însă codru-i codru mare./ Inima de-urât moare./ Vântul stă,
urâtul pleacă-n/ calea lui.// Brad cu brad de nu s-ar strânge,/n-ar fi teafăr,
căci s-ar frânge./ Vuie brazii-n codru, bradul/ singur nu-i.” (Traducere de
Paul Drumaru).
O cu totul altă viziune ne propune volumul Zidul alb (1979), apărut
postum, după mai bine de două decenii faţă de prima antologie a poetului în
limba română. Chiar dacă şi acest volum este impregnat de tradiţii, de
dragostea faţă de locurile natale, de comuniunea cu natura (poetul se crede
„ferecat de stele/ şi lipit de glie”), se simte în versuri obsesia morţii, cu un lexic
adecvat („negre brazde”, „moartea dă târcoale, seara”, „beznele de gheaţă”,
sfârşitul, rugină, toamnă, aripe negre). Nu lipsesc inserturile sociale
(„sfărâmând cătuşele, jugul frângând” – Împotriva mea) sau evocările
spaţiului natal („Trecutul zorilor natale/ Mă-nalţă-n cântec şi-mi dă glas” –
Câmpia va păstra cuvântul), care beneficiază acum de un registru dramatic,
menit să sublinieze, însă, unitatea tematică a operei poetului.
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Romanul Brazdă peste haturi (1953) este un roman al colectivizării,
scris în maniera lui Şolohov sau a romanului Mitrea Cocor, de Mihail
Sadoveanu.
De mare valoare şi interes este în schimb monografia Magyarózdy
toronyalja (Sub turnul din Ozd), cu un evident caracter autobiografic,
apărută în mai multe ediţii. De altfel, autorul însuşi mărturisea: „Această
carte sunt eu. Dar nu numai eu. Ci acel popor căruia îi aparţin… Până la
vârsta de treizeci de ani am locuit şi am lucrat ca ţăran la Ozd. Niciodată
nu m-am despărţit de satul meu…”.
Autorul face, la început, o istorie a satului, bazându-se mai ales pe
descoperirile arheologice din Ozd, asupra cărora a fost primul care a atras
atenţia specialiştilor. E vorba de vestigii (morminte, unelte, podoabe)
datând din epoca mezolitică (8000 de ani î.H.), a bronzului, a fierului, din
epoca romană etc. Ele au ieşit la iveală încă în perioada interbelică, dar mai
ales în primii ani ai colectivizării, când tractoarele au arat pământul mai în
adâncime. „Uneori aşa pocnesc vasele ceramice – spune scriitorul –, că se
aud mai tare decât motorul tractorului!”
Cartea aceasta ar trebui urgent tradusă în limba română, pentru
bogăţia de informaţii despre o lume a eresurilor şi credinţelor populare, o
lume în cea mai mare parte dispărută. Un echivalent în limba română ar
putea fi romanul Strigoiul, al lui Ion Agârbiceanu. (Mulţumim prietenului
Ladislau Licker, care ne-a tradus cartea sub forma unui rezumat de peste
50 de pagini.)
Autorul oferă informaţii despre obiceiurile legate de marile
evenimente din viaţa omului (naşterea, nunta, înmormântarea), despre
superstiţii, vrăjitorii, interdicţii etc. Curcubeul, de pildă, are menirea de a
extrage apa din râuri, pentru a alimenta norii! Dacă un om stă în punctul
unde curcubeul atinge pământul, acestuia i se schimbă… sexul! Se dau
tratamentele populare la principalele boli (cataractă, gălbinare, guturai,
tuse, degerări, arsuri, râie, muşcături de şarpe etc.). Asistăm la obiceiurile
de peste an (Crăciun, Anul Nou, Paşti), la jocurile copilăriei, găsind apoi
în carte o bogată colecţie de strigături, ghicitori, proverbe, un dicţionar de
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regionalisme etc. Interesantă este şi observaţia privind convieţuirea în
bună rânduială, de-a lungul secolelor, a maghiarilor din Ozd cu românii
din zonă: „În vorba celor din Ozd, maghiarii şi românii plimbă împreună
şi soarele de pe cer. De cum apare soarele, maghiarii împing soarele în sus,
cu furcile de lemn, până în cel mai înalt punct, spre Ozd. De acolo, românii
îl trag în jos, până în spatele dealurilor.”
În semn de omagiu pentru personalitatea scriitorului, şcoala din
Ozd îi poartă numele, iar în curtea şcolii există un bust al poetului.
Septimiu Bucur (1915-1964) din Gâmbuţ
Septimu Bucur s-a născut la 28 mart.
1915, în satul Gâmbuţ, într-o familie numeroasă
(opt copii) de intelectuali cu tradiţie, şi a decedat la
7 mai 1964, la Târgu Mureş, la vârsta de 49 de ani.
A fost gazetar şi critic literar. Fiul Veturiei (n.
Lazăr) şi al lui Iuliu Bucur, profesor. Clasele
primare, gimnaziale şi liceale la Liceul de Băieţi
„Al. Papiu Ilarian” din Târgu Mureş (1922-1932),
în acest oraş tatăl său fiind profesor. Graţie
profesorului de limba română, D. Mărtinaş,
Septimiu Bucur citeşte din Maeterlinck, G. Papini,
Dostoievski, Goethe, Baudelaire, Sully Proudhome, dar şi Eminescu, Blaga,
Rebreanu, Sadoveanu, Caragiale. În 1932 obţine, ca elev, locul I pe ţară la
concursul de literatura română, organizat de Societatea „Tinerimea Română”,
cu eseul Satul în proza lui Liviu Rebreanu, care va fi publicat în Revista
Societăţii Tinerimea Română (1932). Apărută între 1882 şi 1942, revista i-a
avut, între directori, pe istoricul Vasile Pârvan şi pe matematicianul Dimitrie
D. Pompeiu, amândoi profesori universitari şi membri titulari ai Academiei
Române. Cu ocazia acestui concurs, îl cunoaşte pe Nicolae Iorga.
Urmează cursurile Facultăţii de Litere şi Filosofie din cadrul
Universităţii Bucureşti (1932-1936), luându-şi licenţa în 1938. Frecventează
cu asiduitate cursurile lui Iorga, Constantin Rădulescu-Motru, D.
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Caracostea şi alţii. Ca student, se angajează pe un post de bibliotecar la
Biblioteca Facultăţii, încă din anul III fiind asistent al profesorului D.
Caracostea (1935-1940). Lucrează în redacţiile unor reviste şi ziare din
Capitală. Publică numeroase cronici literare, recenzii, eseuri. „Este foarte
apreciat – scrie editorul său, Serafim Duicu – în cercurile intelectuale, pentru
adâncimea gândirii sale şi pentru rafinamentul intelectualului. Blaga, spre
pildă, îi trimite mai toate cărţile sale cu autografe. Pe un exemplar din
Diferenţialele divine (1940), filosoful scrie: «Lui Timi Bucur, bunului şi
strălucitului meu prieten. L. Blaga», iar C. Noica, în câteva rânduri datate 5
IV 1937, îi scria din Sinaia: «Mult stimate Domnule Bucur, vă datorez, încă
de la o lucrare mai veche de-a mea, un semn de recunoştinţă pentru
cuvintele D-voastră, atât de înţelegătoare, în legătură cu activitatea ce-o
desfăşor. […] Felul exact şi adânc în care mă înţelegeţi constituie, pentru
mine, o rară satisfacţie de autor şi […], dacă mă puteam aştepta să fiu
priceput în ce afirm, cu greu aş fi crezut să fiu priceput chiar şi în cele ce
subînţeleg în chip atât de şters.» Vasile Băncilă, unul dintre primii exegeţi ai
lui Blaga, îi scria şi el, în 2 iunie 1937, din Brăila: «Stimate Domnule Septimiu
Bucur, Prin aceasta îmi îngădui să trimit expresia celor mai bune felicitări
pentru admirabilele D-voastră articole despre Lucian Blaga.»”301
Ataşat de presă (1940-1943), apoi consilier de presă (1943-1944) la
Legaţia Română din Budapesta, al cărei prim consul general era criticul
literar Ion Chinezu, cumnatul său, a emis documente unor evrei din
Ungaria, care au venit în România, pentru a scăpa de deportarea în lagărele
naziste, salvându-le astfel viaţa. După 23 august 1944, ca şi Ion Chinezu şi
toţi membrii Legaţiei Române din Budapesta, este arestat de Gestapo şi
devine prizonier de război în diverse lagăre din Germania şi Elveţia. Revine
în ţară în 1945, fiind eliberat de trupele aliate, iar după un an, în 1946, este
destituit din Ministerul de Externe. În cunoscutul dicţionar de Scriitori
români mureşeni (2000), Ana Cosma scrie că, „somat de americani să
aleagă, se hotăreşte să se întoarcă în ţară. Funcţionar la Bucureşti câteva
Septimiu Bucur, Banchetul lui Lucullus. Pagini de critică literară. Ediţie îngrijită,
prefaţă şi notă asupra ediţiei de Serafim Duicu, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1978, p. 5-6.
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luni (1946), incapabil de compromisuri, revine definitiv la Târgu Mureş.
Profesor suplinitor de română la Liceul «Unirea» şi la diferite şcoli generale
(1947-1950). Lucrează la un trust de construcţii la Copşa Mică (19501959). Contribuie, ca mentor spiritual, la întemeierea Cenaclului literar
«Liviu Rebreanu» din Târgu Mureş (1957). Este numit traducător pentru
limbile maghiară, germană şi franceză la revista Orvosi Szemle, a
Institutului Medico-Farmaceutic din Târgu Mureş (1960-1964). Sub
interdicţie de semnătură, a scris eseuri şi comentarii despre Eminescu,
Caragiale, Goga, Rebreanu, Blaga. (Au rămas peste 3000 de pagini de
manuscris.) A fost «reconsiderat» şi publicat postum, în 1968 şi 1976, în
revista Argeş din Piteşti şi în volum.” 302
Septimiu Bucur debutează încă în anii de liceu, fiind preşedintele
Societăţii de lectură a liceului. Primele articole sunt tipărite în Îndemnul,
revista liceului, cu un prestigiu naţional, şi în Anuarul Liceului (19301931), apoi colaborează la revista lui Vasile Netea, Progres şi cultură, dar şi
la cele mai cunoscute reviste literare şi de cultură ale epocii: Gând
românesc, Azi, Viaţa literară, Gândirea, Sfarmă-Piatră, Porunca vremii,
Cuvântul nou, România, România literară etc.
De reţinut că în Anuarul Liceului de
Băieţi „Al. Papiu Ilarian”, pentru anul 19301931, întocmit de profesosul director Vasile
Ceortea, a fost publicată Cuvântarea ocazională
rostită de elevul Bucur Septimiu, clasa a VIII-a,
la serbarea patronului liceului, o dovadă a
calităţilor intelectuale excepţionale ale elevului
Septimiu Bucur.
În 1978, în celebra colecţie „Restituiri”, a
Editurii Dacia din Cluj-Napoca (o colecţie
coordonată de Mircea Zaciu), i-a apărut,
postum, primul şi ultimul volum, Banchetul lui
Ana Cosma, Scriitori români mureşeni. Dicţionar biobibliografic, Târgu Mureş, 2000,
p. 28-29.
302
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Lucullus. Pagini de critică literară. Ediţie îngrijită, prefaţă şi notă asupra
ediţiei de Serafim Duicu. Ediţia a fost bine primită de critica vremii, fiind
recenzată de Şerban Cioculescu, Doina Graur, Silvia Udrea, ulterior scriind
despre autor Dumitru Micu, Iulian Boldea ş.a.
O apreciere obiectivă a activităţii sale critice o găsim în Dicţionarul
general al literaturii române, editat de Academia Română: „Este greu de spus
dacă angajarea sa la revista Sfarmă-Piatră (1935-1938), apoi la Porunca
vremii a fost efectul sau cauza orientării spre ideologia extremei drepte.
Exprimându-se furibund, în numele unui «naţionalism integral», «sănătos»,
el crede că vehemenţa limbajului şi negarea generală pot fundamenta o nouă
ordine socială. Desfiinţează dintr-un condei pe cei patru «titani ai cugetării
iudaice: Marx, Freud, Bergson, Einstein» şi se arată profund scârbit de
«patrupedele» de la Sburătorul, de «nulităţile» de la Viaţa românească sau
de lipsa totală de vocaţie, pe care ar vădi-o Tudor Arghezi, G. Călinescu ş.a.,
pe care îi ameninţă în bloc. Rezumând, el proclamă «inexistenţa criticii
româneşti» şi «caducitatea» literaturii autohtone. Multe cronici, recenzii şi
note scrise până în 1941 sunt totuşi în afara acestor excese. Făcând critica
prozei, discută valabilitatea subiectului şi a temelor, calitatea observaţiei şi a
analizei, intenţiile autorului, respingând romanele lui Damian Stănoiu,
Carol Ardeleanu, Ionel Teodoreanu, I. Peltz, dar apreciind (uneori cu
entuziasm) scrierile semnate de Em. Bucuţa, Henriette Yvonne Stahl, Mircea
Eliade, Victor Papilian.” (op. cit., vol. A/B, p. 1091). Scriitorul a mai semnat
cu pseudonimul Horia Ursu (a nu se confunda cu prozatorul, eseistul şi
profesorul clujean Horia Ursu, n. în 1948).
În 1995 apare In memoriam Septimiu Bucur. 1915-1964. Caiet
documentar întocmit de Doina Graur, pentru simpozionul ştiinţific
omonim, organizat de Inspectoratul pentru Cultură al Judeţului Mureş şi
Biblioteca Judeţeană Mureş, prilejuit de împlinirea a 80 de ani de la
naşterea lui, 16 pagini.
Volumul Banchetul lui Lucullus conţine cinci ample studii literare
(despre Eminescu, Caragiale, Octavian Goga, Lucian Blaga şi Liviu
Rebreanu), redactate după 1950, care erau în cea mai mare parte inedite,
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partea a doua conţinând cronici literare, la volume semnate de Victor
Papilian, V. I. Popa, Emanoil Bucuţa, Tudor Vianu, Gherghinescu Vania
şi un eseu despre Tinerii noştri poeţi (Emil Giurgiuca, Grigore Bugarin).
Scrise în clipele de răgaz, după orele de muncă de pe șantier,
studiile despre clasicii români sclipesc prin originalitatea interpretării, prin
lipsa de concesii făcute climatului ideologic al vremii. Tocmai de aceea, ele
nici nu se puteau publica la data scrierii lor, o epocă despre care autorul
face uneori aluzii incisive: „Lui [Octavian Goga, n. ns.] nu i se poate aplica
aceeaşi măsură, ca scriitorilor de a treia mână, care îşi industrializează
îndemânarea sau rutina de a compune, în funcţie de împrejurări şi de
perspectiva beneficiilor [subl. ns.].” (p. 132) În eseul despre Goga, se arată
că nu activitatea politică i-a secat autorului vâna poetică, ci faptul că
debutul său din 1905 a fost atât de glorios, încât poetul nu s-a mai putut
autodepăşi: „Flacăra talentului lui Goga a izbucnit prea plină la început,
pentru a se fi putut menţine la acelaşi nivel decenii de-a rândul. În poezie,
Goga nu a urcat pieptul unui munte, ci a coborât de pe culmi pe care alţii
nu calcă decât mult mai târziu. Înainte de a împlinit vârsta lui Zarathustra,
el cunoscuse aerul tare al altitudinilor creatoare.” (p. 132).
Extrem de percutant şi curajos este şi eseul dedicat lui Caragiale, scris
într-o epocă (anii ’50), în care despre opera dramaturgului se vorbea în
termenii sociologismului vulgar. Dezbătând, de pildă, teza inaderenţei lui
Caragiale la spiritul românesc, Septimiul Bucur scrie: „Dacă aderenţa la
spiritul românesc este totuna cu detracarea stăinilor, prin simplul fapt că
sânt străini, atunci incontestabil aşa este: Caragiale n-a rostit asemenea
neghiobie prezumţioasă.” Şi mai departe explică: „În pamfletul său
antişovinist, Românii Verzi, Caragiale a ridiculizat tendinţa exclusivismului
patriotard. Pamfletul acesta are atâta umor de bun simţ şi atâta realism
sănătos, încât e o crasă greşeală să-l socoteşti ca un semn al inaderenţei
autorului la duhul etnicismului nostru. Vorbind didactic, sânt două feluri de
naţionalisme: unul sobru şi creator, care se manifestă în continuitatea
muncii zilnice, şi altul care se caracterizează printr-un exhibiţionism verbal,
înapoia căruia se ascund condamnabile deficienţe morale. Bombasticismul
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patriotard a făcut ravagii la noi, ca aproape în toate ţările. Românismul cu
trei «r», pe care l-a biciuit Caragiale, nu e nici românimsul lui Bălcescu, nici
al lui Eminescu şi nici al lui Kogălniceanu, ci românismul fără substanţă al
demagogilor sau al gogomanilor, pe jumătate inconştienţi şi pe jumătate
straşnici arivişti.” (p. 106-107). Oricine poate observa cât de actuale sunt
asemenea interpretări critice.
Credem că a venit vremea ca opera lui Septimiu Bucur (circa 3000
de pagini) să fie valorificată integral, la adevărata ei valoare. Poate se va
găsi un tânăr cercetător, care să facă o teză de doctorat despre viaţa şi opera
acestui critic literar şi eseist remarcabil. Iar după lucrarea monografică, să
se purceadă la tipărirea sutelor de pagini rămase în manuscris. O cercetare
a dosarului său din arhiva CNSAS ar aduce şi mai multă lumină despre
viaţa şi opera acestui „destin frânt” din literatura română.
Ilie Radu-Nandra (n. 1955), Nandra
Ilie Radu-Nandra (pseudonimul lui Ilie
Rad, folosit la începutul activităţii sale
publicistice) s-a născut la la 18 februarie 1955, la
Nandra/ Luduş, jud. Mureş. Este fiul Iozefei (n.
Trif) şi al lui Gaftonic Rad, ţărani. Clasele
primare în satul natal (1962-1966), clasa V-a la
Gâmbuţ (1966-1967), clasele VI-VIII la Cecălaca
(1967-1970). Liceul Teoretic Nr. 1 Luduş (19701974). Debutează, ca elev, în ziarul Steaua roşie,
cu minireportajul Omul cu boneta verde. În 1974
se înscrie la Facultatea de Filologie din Cluj, pe
care o urmează după efectuarea stagiului militar cu termen redus (19751979), în armată colaborând, cu ştiri, reportaje şi recenzii, la ziarele Viaţa
militară şi Înainte. În facultate a fost membru al celebrei reviste
studenţeşti, Echinox. Este repartizat la Şcola Generală Nr. 7 din Timişoara,
unde îşi face stagiul obligatoriu (1979-1982), după care se transferă la
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Cluj-Napoca, fiind profesor la diverse şcoli şi instituţii (1982-1995).
Debutează editorial cu ediţia Horia Bottea, Game şi pendulări. Cu o
evocare de Geo Bogza şi patru scrisori inedite ale lui Tudor Arghezi către
autor. Ediţie îngrijită de Zaharia Macovei şi Ilie Radu-Nandra. Postfaţă
de Ilie Radu-Nandra, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1983, Colecţia
„Restituiri”. În 1995 devine, prin concurs, lector la recent înfiinţata
Facultate de Ştiinţe Politice şi Administrative, Departamentul de
Jurnalism. Doctor în filologie (1998), conferenţiar şi profesor (din 2003) la
Departamentul de Jurnalism al Facultăţii de Ştiinţe Politice,
Administrative şi ale Comunicării din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”
din Cluj-Napoca. Şef al Catedrei de Jurnalism (2001-2007; cancelar al
facultăţii: 1996-2000; 2007-2011). A înfiinţat, împreună cu profesorii
Aurel Sasu şi Cseke Péter, cea de-a treia şcoală doctorală din România, în
domeniul ştiinţelor comunicării, devenind directorul acesteia (până în
prezent). Conducător de doctorat (din 2009). Colaborator, cu peste o sută
de articole, la monumentalul Dicţionar al scriitorilor români (coordonat de
M. Zaciu, M. Papahagi şi A. Sasu, vol. I-IV, 2001-2005), la Dicţionarul
esenţial al literaturii române (2001), la Dicţionarul general al literaturii
române (vol. I-V, 2004-2009), la Dicţionarul biografic al literaturii române
(2 vol., 2006), la două enciclopedii americane (Encyclopedia of the World's
Minorities (SUA, 2005), la Encyclopedia of the Developing World (SUA,
2005).
A tipãrit, până în prezent, la edituri naţionale de prestigiu (Polirom,
Tribuna, Casa Cărţii de Ştiinţă, Tritonic), peste 70 de cărţi (de unic autor,
volume coordonate, ediţii etc.), axate pe trei direcţii, prima constând din
cursuri universitare, aferente disciplinelor pe care le predă (Stilistică şi
mass-media. Prefaţă de Prof. univ. dr. G. Gruiţă, 1999; Incursiuni în istoria
presei româneşti, 2009; Stilistica textului jurnalistic, 2009; Cum se scrie un
text ştiinţific,ediţia a III-a, în 2017). A iniţiat şi organizat 16 simpozioane
naţionale de jurnalism, unele cu participare internaţională, ale căror
lucrări le-a editat şi/sau prefaţat, fiind şi coautor: Curente şi tendinţe în
jurnalismul contemporan (2002); Schimbări în Europa, schimbări în mass582
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media (2003); Jurnalismul cultural în actualitate (2004), Secvenţe din
istoria presei româneşti (2005); Stil şi limbaj în mass-media din România
(2006), Forme ale manipulării opiniei publice (2007); Limba de lemn în
presă – ieri şi azi (2008); Jurnalismul românesc din exil şi diaspora (2009);
Documentarea în jurnalim (2010); Cenzura în România (2011);
Obiectivitatea în jurnalism (2012), Jurnalismul tradiţional şi New Media
(2013); Industria media şi învăţământul jurnalistic (2014); Fotojurnalism
şi imagine (2015); Tradiţii ale presei religioase în România (în colab. cu
Carmen Ţâgşorean, 2017); Marea Unire reflectată în mass-media (2017).
A publicat apoi cărţi de critică şi istorie
literară: Memorialistica de război în literatura
română (1999); Aron Pumnul. Prefaţă de V.
Fanache, 2002; ed. a II-a, 2016; Geo Bogza,
Rânduri către tineri scriitori ardeleni. (Scrisori
şi telegrame trimise de Geo Bogza lui Teofil
Răchiţeanu, Ilie Rad şi Viorel Mureşan, în anii
1973-1991). O carte gândită şi realizată de Ilie
Rad (2003); Învăţământul jurnalistic clujean
(2006); De amicitia. [200 de] scrisori trimise
de Ştefan J. Fay lui Ilie Rad (1988-2009).
Volum omagial la împlinirea, de către Ştefan
J. Fay, a vârstei de 90 de ani. Prefaţă de Irina Petraş (2009); Întâlnirile mele
cu Iorgu Iordan. Scrisori şi interviuri. Ediţie îngrijită, prefaţă, notă asupra
ediţiei, note şi comentarii, indice de nume de Ilie Rad. Cu un Argument de
acad. Marius Sala, vicepreşedinte al Academiei Române (2011); Convorbiri
cu Ion Brad, „din primăvară până-n toamnă” (apr.-oct. 2013) (2013);
Copilăria, ca luptă de clasă. Editori: Traian Călin Uba şi Ilie Rad. Prefaţă
de Ana Blandiana (2013); Dialoguri epistolare săptămânale, „din iarnă
până-n vară” (ian.-iun. 2014) (2014); Mircea Zaciu, Octavian Şchiau,
Corespondenţă (1995-2000). O carte gândită şi alcătuită de Ilie Rad (2015);
Mihai Beniuc, Însemnările unui om de rând. Pagini de jurnal şi memorii
(1965-1969; 1971; 1974). Cu un Argument de V. Fanache. Ediţie îngrijită,
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prefaţă, notă asupra ediţiei, note şi comentarii, indice de nume de Ilie Rad
(2016); Scrisori către Liviu Rusu. Ediţie îngrijită, prefaţă, notă asupra ediţiei
şi indice de nume de Ilie Rad (2020); Scrisori către Teofil Răchiţeanu. Ediţie
îngrijită, prefaţă şi notă asupra ediţiei de Ilie Rad (2021). La acestea se
adaugă antologiile de interviuri, realizate în colaborare cu studenţii săi.
A colaborat la Dicţionarul scriitorilor români (peste o sută de
articole) şi la Dicţionarul general al literaturii române.
A tipărit peste 15.000 de pagini din
opera lui Ion Agârbiceanu, în 13 volume
distincte: Opere, I-VIII. Ediţie îngrijită, tabel
cronologic, notă asupra ediţiei, bibliografie,
note şi comentarii, referinţe critice de Ilie Rad.
Studiu introductiv de Eugen Simion, Academia
Română, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi
Artă, Bucureşti, 2014-2016; Articole cu caracter
ecleziastic (1903-1945). Ediţie îngrijită, notă
asupra ediţiei, note şi comentarii de Ilie Rad.
Prefaţă de Pr. Prof. univ. dr. Stelian Tofană
(2018); Licean... odinioară. Ediţie îngrijiă,
prefaţă şi notă asupra ediţiei de Ilie Rad. Postfaţă de Cristian Bădiliţă
(2020); Strigoiul. Ediţie îngrijiă, notă asupra ediţiei şi postfaţă de Ilie Rad
(2021). La acestea se adaugă două volume
inedite, cu lucrări scrise în timpul refugiului
scriitorului la Sibiu (Scrieri inedite cu profil
religios, 2021, respectiv Cutezări cu gândul ale
ieromonahului Visarion, 2021).
A publicat numeroase volume de
reportaje, note de drum, interviuri, pagini de
jurnal: Peregrin prin Europa. File de jurnal:
Viena, Praga, Varşovia, Budapesta. Cuvânt
înainte de Constantin Ciopraga, membru al
Academiei Române (1998); La un ceai cu Ştefan
J. Fay (2003); Eliezer Palmor, Convergenţe
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diplomatice şi culturale. [Ediţie îngrijită de Ilie Rad] (2003); De la Moscova
la New York. Note de drum din Federaţia Rusă şi fragmente de jurnal
american. Prefaţă de Mircea Popa (2005); Richard Müller-Schmitt, Mozaic
românesc. Traducere din limba germană de Cristina Delia Balaban şi
Damaschin Pop-Buia. Ediţie îngrijită şi prefaţă de Ilie Rad (2006); Un
ardelean la Bucureşti (2011); O călătorie în Ţara Kangurului. Prefaţă de
Anamaria Beligan (2012); Convorbiri cu Ion Brad, „din primăvară până-n
toamnă” (aprilie-octombrie 2013), Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2013; Ion
Brad, Ilie Rad, Dialoguri epistolare săptămânale, din iarnă până-n vară
(ianuarie-iunie 2014), Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2014; Călătorii prin
Ţară (1995-2017) (2017); O călătorie la capătul lumii (în colab. cu Doina
Rad, 2019); America din Cortland (2020, carte care va fi publicată în acest an
şi în limba engleză).
A iniţiat proiectul Convorbirile de la Cluj, la care a invitat
personalităţi de marcă ale culturii contemporane (Ioan-Aurel Pop, Eugen
Simion, Nicolae Manolescu, Ionel Haiduc, Maya Simionescu, Petru
Popescu, George Pruteanu, Ana Blandiana, Andrei Pleşu, Horia-Roman
Patapievici, Alex Ştefănescu, Mircea Dinescu, Mircea Cărtărescu, Ioana
Pârvulescu, Dan C. Mihăilescu, Sever Voinescu, Stelian Tănase ş.a.), precum
şi cunoscuţi jurnalişti şi realizatori TV ai momentului (de la Andreea Marin
şi Andreea Esca la Cristian Tudor Popescu, Alessandra Stoicescu, Cristian
Tabără, Nicolae Melinescu, Robert Turcescu, Stelian Mândruţă ş.a.). A
organizat, la facultate, zeci de lansări de cărţi, pentru a-i familiariza pe
studenţi cu miracolul lecturii. A organizat, anual, excursii cu studenţii la
Bucureşti, întâlnindu-se cu şefi de stat ai României (Regele Mihai, Ion
Iliescu, Emil Constantinescu). A iniţiat la facultate un proiect unic în
România, de valorificare a activităţii jurnalistice a marilor scriitori români,
publicând, în colaborare cu studenţii săi, 5 volume-antologii de interviuri:
Edgar Papu, Interviuri (în colab., 2005); Cella Serghi, Interviuri (în colab.,
2005); Constantin Ciopraga, Interviuri (în colab., 2008); Fănuş Neagu,
Interviuri (în colab., 2011); Ion Lăncrănjan, Interviuri (în colab.), 2012.
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A publicat numeroase studii şi articole în reviste din străinătate
(SUA, Germania, Federaţia Rusă etc.).
A fost directorul Colegiului Studenţesc de Performanţă Academică
(2015-2020), structură creată de UBB, care a inclus, anual, circa 50 de
studenţi de elită. Este cofondator al Asociaţiei Române de Istorie a Presei
(ARIP), al cărei preşedinte a fost, două mandate (2005-2013) (în prezent
fiind preşedinte de onoare al ARIP), asociaţia organizând până acum
paisprezece congrese naţionale de istorie a presei, revigorând astfel un
excelent domeniu de cercetare şi antrenând la aceste congrese personalităţi
importante, membri ai Academiei Române (Eugen Simion, Marius Sala,
Dan Berindei, Răzvan Theodorescu, Nicolae Edroiu, Ioan-Aurel Pop,
Alexandru Zub, Mihai Bărbulescu).
A înfiinţat cinci publicaţii (Ritmuri pioniereşti, Excelsior, Reporter,
Învăţământul jurnalistic clujean, Anuarul Colegiului Studenţesc de
Performanţă Academică), fiind zece ani director al Revistei române de istorie
a presei, una dintre cele mai apreciate reviste de specialitate din România, „o
revistă de colecţie”, cum spunea criticul literar Alex Ştefănescu.
E preocupat de valorificarea moştenirii noastre literare şi jurnalistice,
făcând demersuri pentru organizarea unui Muzeu al Mass-Mediei la
Cluj-Napoca, instituţie care ar fi unică în România şi printre puţinele din
Europa. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România.
Pentru activitatea didactică şi ştiinţifică, a primit titlul de „Profesor
Bologna”, Premiul „Go Free”, ambele acordate exclusiv de studenţi,
diplome şi medalii din partea Universităţii „Babeş-Bolyai”, din partea
Uniunii Scriitorilor, a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România etc. În
2014 a primit titlul şi medalia de Senior al Cetăţii.
Despre activitatea lui Ilie Rad pe frontul jurnalismului, criticul
literar Alex Ştefănescu scria: „Ilie Rad este un Don Quijote al
jurnalismului. Scriitor, critic şi istoric literar, profesor la Departamentul de
Jurnalistică al Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale
Comunicării din Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, el duce o
campanie de lungă durată, pentru profesionalizarea presei româneşti. Şi,
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după cum se ştie, Don Quijote este întotdeauna cel care învinge (fie şi peste
cinci sute de ani!)” (România literară, nr. 8, 2011).
„Profesorul Ilie Rad – scria şi criticul și istoricul literar Mircea Popa –
a împlinit recent 60 de ani. Dintre aceştia, cu o mică excepţie de trei ani,
cât a funcţionat ca profesor la Timişoara, toţi au fost închinaţi Clujului. Şi
nu oricum, ci ca profesor, cercetător, editor de publicaţii pentru profesori,
expert în jurnalism şi comunicare, organizator de simpozioane naţionale
şi internaţionale, autor de memoriale de călătorii, conducător de doctorat,
preşedinte al Asociaţiei Române de Istoria Presei etc. Adică unul dintre
oamenii care s-au aflat mereu in medias res, în mijlocul acţiunilor dedicate
culturii, ştiinţei, literaturii acestei capitale culturale de primă mână, cu a
cărei viaţă s-a identificat până la dăruire.” (Făclia, 19 februarie 2015)

Cluj-Napoca, 11 ianuarie 1978, la Decanatul Facultăţii de Filologie: profesorii
universitari Edgar Papu, Liviu Rusu, Octavian Şchiau. În picioare: Gavril Scridon şi
Ilie Rad (student). Foto: Nicolae Felecan.

587

Valori distruse, ratate, furate sau pierdute, legate de istoria
satului Nandra
Cercetând istoria satului, am constatat că multe valori care aveau
legătură cu Nandra nu mai există, iar altele nu au existat niciodată, din
neglijenţa unor oameni care ar fi trebuit să le realizeze şi apoi să le
protejeze.
Prezentăm mai jos o enumerare a acestora, cu mici explicaţii, acolo
unde acestea au fost posibile.
Documente pierdute în timpul Revoluţiei de la 1848
În volumul memorialistic al lui Isaia Moldovan, unul dintre cei mai
importanţi memorialişti ai Revoluţiei de la 1848 – Din întâmplările vieţii.
Note şi schiţe –, am găsit următoarea afirmaţie: „În acea zi, mai de către
apunerea soarelui, popa din Nandra îmi arată un volum ca de 10-15 coale
in folio, scrise de fratele meu 303, poate ceva însemnări din revoluţie. Eu nu
le-am desfăcut şi îmi pare rău. Am mers în grădina cea mare şi în loşniţa 304
unde uscau prune şi alte poame, am aşezat hârtiile într-o groapă ca de un
stânjen lungă, umplând-o cu paie şi frunze uscate, apoi acoperindu-le cu
paie şi pământ uscat, cât se puteau păstra şi 10 ani, fără să se mucezească.
Popa Anania, după ce m-am depărtat din Bichiş, precum am înţeles, le-a
nimicit. Rău a făcut.”305
Vasile Moldovan, preot greco-catolic din Chirileu, implicat şi el în Revoluţia de la 1848,
autorul unui volum de memorii despre acele evenimente.
304
loşniţă, s. f. – (reg.) leasă de nuiele, pe care se usucă sau se afumă fructele, cașul etc.;
cuptor (sau groapă) peste care se pune această leasă.
305
Isaia Moldovan, Din întâmplările vieţii. Note şi schiţe. Ediţie şi studiu introductiv de
Nicolae Dumbrăvescu, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2014, p. 50.
303
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Documente nescrise privind participarea năndrenilor la
Marea Unire din 1918
Dintr-un studiu al profesorului sibian Ioan Popa, unul dintre cei mai
buni cunoscători ai documentelor solicitate de ASTRA, în legătură cu
Primul Război Mondial, rezultă că ASTRA a cerut localităţilor şi un raport
cu patru întrebări, pe lângă listele cu participanţii la război: „Cele patru
întrebări ale Raportului erau: 1. Care e valoarea aproximativă a
contribuţiilor benevole făcute de românii din comună în natură în cursul
războiului? Anume, albituri date pe seama spitalelor, ciorapi, mănuşi,
pumnăşei, căciuli de zăpadă trimise celor de la front, alimente date armatei
în mod gratuit pe la începutul războiului etc.; 2. La care sumă se urcă toate
pagubele de război pe care le-a avut comuna?; 3. În toamna anului 1918 fost-a
revoluţie în comună? Cum s-a urzit, cum s-a dezvoltat, fost-au în comună
devastări, stricăciuni, vărsări de sânge, cine a fost omorât sau vulnerat şi în
urmă cum a fost stinsă revoluţia? S-a format gardă naţională în comună?
Sub a cui conducere?; 4. La adunarea mare de la Alba-Iulia, ţinută la 1
Decembrie 1918, câţi locuitori din comună au participat, la a cui îndemnare
şi sub a cui conducere?” 306
Întrebându-l pe domnul profesor Ioan Popa dacă ar putea exista în
arhive şi Raportul trimis de Primaria din Nandra, domnia sa mi-a răspuns:
„Din păcate, pentru comitatul Alba de Jos (din care făcea parte satul Nandra,
n. I.R.) am identificat un singur Raport (al unei comune din plasa Sângătin).
În anii 2016-2020, cu ajutorul personalului Serviciului Județean Sibiu al
Arhivelor Naționale, am identificat Rapoarte pentru cca o treime din
comunele din Transilvania, Banat, Crișana, Sătmar și Maramureș. Datele
exacte le voi publica în volumul la care lucrez în prezent (volum care încheie
seria consacrată anchetei Astrei).” (mesaj prin e-mail, la 5 aprilie 2021).
Rezultă din cele spuse mai sus că, dacă primarul de atunci al
comunei Nandra ar fi răspuns solicitărilor ASTREI, inclusiv prin
306

Ioan Popa, art. cit., p. 21.
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trimiterea răspunsurilor la cele patru întrebări, am fi avut azi documente
importante privind participarea năndrenilor la Marea Unire din 1918.
Neşansa de a nu fi fost scrisă o monografie a satului Nandra
Multe monografii ale satelor din România au fost scrise de preoţi
sau de către învăţătorii sau profesorii din sat (în Nandra nu au fost
profesori, ci doar învăţători, fiindcă aici existau doar patru clase primare).
De-a lungul celor 300 de ani, de când s-a făcut şcoală în Nandra, s-au
perindat pe aici mulţi învăţători, unii cu studii superioare (precum
învăţătorul Aurel Trebici, cu studii la Universitatea din Cluj). Ei îşi puteau
prezenta, ca lucrare de grad, pentru promovare, monografia satului. La fel
putem vorbi, pentru acelaşi interval de timp, de preoţii care au slujit la
Biserica din sat, dintre care unii au fost figuri remarcabile (precum Simion
Filip, care a ajuns profesor la Blaj, sau Eugen Ignat, ultimul preot greco-catolic
din sat, care a scris o Carte de Aur a Bisericii din Nandra, deocamdată
pierdută). Nici unii, nici alţii nu au avut ideea sau osârdia de a redacta o
monografie a satului.
În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, a fost cel puţin o
tradiţie, dacă nu o dispoziţie a organelor superioare din învăţământ, de a
se redacta monografiile săteşti. Profesorul Ion Spânu, pe care l-am
consultat în acest sens, mi-a scris: „Monografiile au fost scrise în perioada
1940-1946, deoarece învățătorii care susțineau examenul de grad aveau
obligația, între altele, să scrie și o lucrare. Cele mai multe lucrări sunt monografii
de localități și mănăstiri; mai sunt lucrări cu caracter didactic-pedagogic
(sistemul Montesori etc.), patriotic (G. Coșbuc, O. Goga etc.) și câteva
despre experiența pe front a învățătorilor, care au luat parte la campania
din URSS.
Aşadar, învățătorii care au dorit să avanseze au scris monografii,
dar doar în perioada menționată. Unele localități au mai multe monografii
(istorică, etnografică), în timp ce altele nu au avut nici măcar norocul uneia
singure.” (mesaj primit în 8 mai 2021)
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Demersul pe care l-am făcut la Arhivele Naţionale ale României –
de a căuta o eventuală monografie a satului – s-a soldat cu un răspuns
negativ: Nu există o monografie a satului Nandra (a se vedea răspunsul de
la pag. 817)!
Pierderea volumului manuscris
Cartea de Aur a Bisericii Române Unite din Nandra,
datată 5 martie 1944, scrisă de preotul Valer Eugen Ignat
Puteam să salvez eu însumi, de la pierdere, acest important document,
în vara anului 1970, în timpul celor două săptămâni, cât a durat examenul la
Facultatea de Filologie din Cluj, fiindcă pe durata examenlor am locuit în
gazdă la familia fostului preot din Nandra, Valer Eugen Ignat. Poate am fost
la niciun metru depărtare de comoară! Dar atunci nu mă interesa aşa ceva, şi
nici familia Ignat nu mi-a spus în zilele respective sau după 1990, de existenţa
acestei cărţi. Nu ştim dacă volumul (de fapt, un registru completat până la
pagina 48) consemna doar evenimentele din perioada în care autorul a
păstorit Biserica din Nandra sau a inclus şi alte informaţii.
Care a fost traiectoria acestui registru? În urma Revoluţiei din
decembrie 1989, părintele Eugen Valer Ignat a revenit la profesia căreia şi-a
dedicat viaţa sa, implicându-se în construirea primei biserici greco-catolice
din Cartierul clujean Gheorgheni.
De la preoteasa Maria Ignat, văduva preotului Ignat (decedat în
1993), am aflat că, în 1995, aceasta a predat, prin proces-verbal, preotului
Aurel Felecan, de la Parohia „Sf. Gheorghe” din Cluj-Napoca, diverse cărţi
liturgice, vase sacerdotale, inclusiv Cartea de Aur a Parohiei din Nandra.
Între timp, preotul Aurel Felecan a decedat, iar doamna preoteasă
Doina Felecan mi-a spus că nu păstrează niciun obiect din cele predate
parohiei de către preoteasa Maria Ignat.
Am avut o discuţie cu actualul părinte al Parohiei clujene,
Gheorghe Florea, care mi-a spus că nu ştie de această Carte de Aur.
Continuând investigaţiile, am ajuns la domnişoara Amalia Bianca
Poruţiu, ai cărei părinţi au fost foarte apropiaţi de Parohia Greco-Catolică
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din Gheorgheni, care mi-a spus că îşi aminteşte perfect că toate obiectele
predate de văduva Maria Ignat au fost preluate (ca urmare a situaţiei
conflictuale existente la respectiva parohie), tot pe baza unui proces-verbal,
în 1997, de un delegat al Episcopiei Unite de Cluj-Gherla, predarea
făcându-se în interiorul Catedralei „Schimbarea la Faţă” din Cluj-Napoca.
Am adresat două memorii Episcopiei Unite de Cluj-Gherla, cu rugămintea
de a face căutări pentru descoperirea acestei cărţi-registru, dar din
răspunsul oficial rezultă că registrul nu a fost găsit:
„Cluj-Napoca, 8 august 2021
Domnului Ilie Rad
Stimate Domn,
au fost făcute investigațiile cerute de Dumneavoastră în arhiva
Catedralei «Schimbarea la Față».
În urma cercetărilor efectuate de către pr. Anton Crișan, rector al
Catedralei, și de către pr. Teodor Lazăr, paroh al Catedralei, a reieșit faptul
că nu există printre documentele arhivei Cartea de Aur a Bisericii române
unite din Nandra.
Cu respect și considerație,
Andrei Radu,
secretar episcopal”
Membrii familiei Ignat păstrează doar fotocopia copertei
registrului respectiv, de culoare galbenă.
Pierderea mărturiilor a doi năndreni, participanţi la bătălia de la
Oarba de Mureş
În volumul semnat de Vasile T. Suciu, Eroi şi martiri ai reîntregirii
României Mari (1940-1945), Editura Tipomur, Târgu-Mureş, 2006, există
un Tabel nominal cu unii din veteranii care au luptat la OARBA DE
MUREŞ, pentru eliberarea Transilvaniei de sub teroarea horthystă, în
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perioada 23 august 1944-25 octombrie 1944, a[le] căror memorii de război
au fost publicate în revista Vatra din Târgu Mureş, între anii 1975-1989,
prin concursul prof. Vasile T. Suciu din Târgu Mureş, iar pe lista celor 78 de
veterani, se găsesc şi doi din Nandra: Iacob Ioan şi Păcurar Ilarie.
Căutând în revista Vatra mărturiile lor, nu am găsit cele două
mărturii interesante, pe care le-am fi reprodus în monografia de faţă. Între
timp, Vasile T. Suciu a murit, iar arhiva acestuia este considerată pierdută.
Pierderea, în 1949, la Bichiş, a romanului Nandra, de Ştefan J. Fay
Într-un interviu acordat jurnalistului Constantin Dumitrescu,
publicat în Lumea liberă din SUA, scriitorul Ştefan J. Fay spunea: „Era cât
pe ce să am un debut mai temeinic, în 1948, cu romanul Nandra, însă
acesta, cu toate că era tipărit în 3000 de exemplare, a fost topit. Îmi
rămăsese un exemplar de corectură, pe care l-am pierdut în 1949, când mi
s-a confiscat puţinul pământ pe care-l moştenisem, împreună cu fratele
meu, în Transilvania.”307
Desigur că acel roman, după cum îi arată şi titlul, ar fi reflectat
multe realităţi ale satului Nandra, prezent, oricum, în multe cărţi ale
scriitorului (Moartea Baroanei, Caietele unui fiu risipitor, Bal la castel etc.).
În cartea mea, De amicitia, mai avem o mărturie:
„1 – Nandra, 200 de pagini. Prima variantă la Moartea baroanei. Editor:
avocatul Radu Olteanu. Editură mică, cred, fără titulatură. Cartea a fost
tiparită, dar necusută. Aveam la Bichiş şpaltul, pentru corectură, şi
manuscrisul. S-au pierdut la arestarea mea. Tot atunci, legea naţionalizării
a confiscat editura şi şpaltul a fost topit.”308

Lumea liberă, anul VI, nr. 264, 23 oct. 1933, p. 25-27, apud Doina Rad, Ştefan J. Fay sau
cercul care se închide, monografie, Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2019, p. 65.
308
Ilie Rad, De amicitia. Scrisori trimise de Ştefan J. Fay lui Ilie Rad (1988-2009). Volum
omagial la împlinirea, de către Ştefan J. Fay, a vârstei de 90 de ani. Prefaţă de Irina Petraş,
Editura Accent, Cluj-Napoca, 2009, 387-388.
307

593

Doina Rad, Ilie Rad

Cât de dramatică este o asemenea pierdere, pentru un scriitor, ne
dezvăluie Ștefan J. Fay în volumul memorialistic Caietele unui fiu
risipitor 309: „Odată scrisă și pierdută o lucrare, ea nu mai poate fi
recuperată. Actul de creație este unic. Consumat, nu se mai poate relua –
decât, eventual, în altă variantă”310
Cărţi liturgice, dispărute după ultimul inventar al patrimoniului
Bisericii din Nandra, din anul 1958
În arhiva Bisericii se păstrează două catastife, care consemnează, cu
lux de amănunte, obiectele din inventarul bisericii, inclusiv al celor 18 cărţi
liturgice. Toate acestea figurează în capitolul Averea Biserici din sat. Reluăm
aici doar titlurile cărţilor de cult, care nu mai există în prezent: 8 din sec. XIX
şi 10 din sec. XX. Le amintim, aici, pe cele datând din anii 1770-1878.
Inventarul realizat de părintele Iacobescu adevereşte că, în 1954, încă exista,
păstrat în biserică, un Octoih (având „copertă [din] lemn cu piele maro”),
din 1770 (nr. de inventar 225), din vremea „Mariei Terezia şi Episcopului
Bob, Blaj”, achiziţionat în 1772. În 1803 era cumpărat (cu nr. de inventor
113) un Apostol, publicat prin grija Episcopului Bob, la Blaj, volum tipărit
cu un an înainte, 1802, „în limba română, cu litere chirilice”. Un Pentecostar
apărut în 1805 (achiziţionat de biserică un an mai târziu, în 1806, cu nr. de
inventar 226) avea coperta din „carton presat în piele maro.” În registrul
pentru inventariere se notează că volumul este din „Epoca lui Iosif II”, tipărit
la Sibiu! Tot cu litere chirilice este şi un Strastnic (1817, nr. inventar 112),
care avea coperta din lemn, îmbrăcat în piele maro. Până în 1865 nu se mai
achiziţionează nicio lucrare, însă în acel an este cumpărat un Molitfelnic,
tipărit în 1854 (nr. inventar 115), la Sibiu (în timpul Episcopului Andrei
Şaguna). Apoi, în 1869, este achiziţionat un Minei, tipărit în 1866, şi un Triod
Caietele unui fiu risipitor, Humanitas, București, 1994, p. 96.
Reprodus și ȋn vol. Doina Rad, Ștefan J. Fay sau Cercul care se ȋnchide, Editura Școala
Ardeleanǎ, col. „Școala ardeleanǎ de criticǎ și istorie literarǎ”, Cluj-Napoca, 2019, p. 222.
309
310
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(1867), inventariate, amândouă, la nr. 114. În sfârşit, după zece ani, în 1879,
biserica din Nandra achiziţionează un Apostolier, din 1878 (nr. inventar
103), prima lucrare „în limba română cu litere latine”, tipărită la Blaj, în
timpul Mitropolitului Ioan Vancea de Băneasa.
Caseta video cu filmări în Nandra, din mai 1994
Cu ocazia unei vizite la Nandra, nana Milia lu’ Iuănel, cu care mă
înţelegeam foarte bine (fiind un fel de factor poştal, îmi aducea multe
scrisori), mi-a spus că are o casetă video, cu înregistrarea unei vizite la
Nandra a Episcopului Iuliu Hossu (1885-1970). Am fost uimit de această
veste, pentru că Iuliu Hossu era una dintre personalităţile de care se vorbea
foarte mult în perioada imediat postdecembristă. Nu ştiam când murise
episcopul Hossu, dar am crezut în cele spuse şi am rugat-o pe nana Milie să
îmi împrumute caseta. Am adus-o la Cluj şi am vizionat-o parţial, suficient
cât să aflu că nu era despre vizita lui Iuliu Hossu, ci a episcopului Andrei de
Alba Iulia, recent înscăunat în calitatea de episcop al Episcopiei Ortodoxe de
Alba Iulia. Îmi amintesc că locuitorii din Nandra erau îmbrăcaţi în straie de
sărbătoare şi mi se păreau foarte tineri. Din păcate, nu am fost inspirat să îmi
fac o copie după casetă, favoare pe care proprietara casetei ar fi acceptat-o fără
îndoială (tetea Iuănel era ţârcovnic la Biserică, deci a făcut parte dintre cei
care au organizat vizita ierarhului ortodox în Nandra, aşa explicându-se
faptul că a intrat în posesia unei copii a casetei).
Mi-am amintit de casetă lucrând la monografie. Între timp murise
şi nana Milie, iar Aurel Brudan (fiul care a moştenit casa părintească din
Nandra şi care este acum el însuşi ţârcovnic la biserică) mi-a spus că nu
deţine această casetă, poate au luat-o fraţii sau surorile lui. I-am contactat
pe toţi fraţii, dar nimeni nu îşi amintea de casetă.
Am făcut atunci o solicitare la Mitropolia Clujului (între timp,
Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei a devenit Arhiepiscopul Vadului,
Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului).
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De la secretariatul Mitropoliei, mi s-a răspuns că ÎPS Părinte Andrei şi-a
lăsat arhiva la Alba Iulia.
Graţie Părintelui Bogdan Ivanov, consilier cultural la Mitropolia
Clujului, m-am adresat Părintelui Ovidiu Butoi, consilierul cultural al
Arhiepiscopiei Alba Iulia. De la domnia sa am aflat că nu există nici în arhiva
Arhiepiscopiei de Alba Iulia o astfel de casetă, dar, interesându-se, a aflat că
cel care a făcut filmarea ar fi putut fi diacul Viorel Pop, care între timp a
devenit preot şi se află în prezent în SUA, „undeva, prin Colorado”, fără să
aibă o parohie acolo. Cum nu am găsit pe internet adresa domnului Viorel
Pop (nici Părintele Profesor univ. dr. Theodor Damian, de la New York, nu
ştia de acest nume), investigaţiile mele s-au oprit, pentru moment, aici.
Dar Perseverare humanum est! Mai rămăsese o foarte mică şansă
de a intra în posesia casetei. Era vorba de Dorina Brudan, fata cea mică a
familiei Iuănel şi Milia Brudan, care locuieşte în Germania. Nelica, sora ei,
mi-a dat numărul de telefon. Am încercat să o sun, dar fără succes. În
aceste condiţii, am apelat la domnul Richard Müller-Schmitt, prietenul
nostru din Stuttgart, care a sunat-o şi mi-a dat apoi prefixul corect, să o
sun şi eu. Dorina mi-a dat o informaţie esenţială: în timpul vizitei ÎPS
Andrei în sat, părintele paroh era Laurenţiu Pompei, actualmente
pensionar. Am făcut investigaţii, am aflat telefonul părintelui Laurenţiu şi,
după mai multe telefoane, am aflat că deţine o astfel de casetă video. Cu
ocazia documentării la arhiva Primăriei din Bichiş, m-am oprit pe la
părintele Laurenţiu, care mi-a dat trei casete. Nu ştia în care este
înregistrarea vizitei. Am vizionat caseta în Laboratorul video al facultăţii
mele şi am văzut că ultimele 18 minute din casetă sunt dedicate acestei
vizite. Este un document unic, cu năndrenii de acum aproape 30 de ani!
Am păstrat acest pasaj, ca să se vadă că, uneori, perseverarea în
viaţă are rezultate pozitive.
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Documente arse la renovarea Bisericii, în 2010
O persoană din Nandra mi-a spus că, la renovarea clădirii Bisericii,
în 2010, a fost găsit într-una din camerele adiacente bisericii, într-o lădiţă
frumos colorată, pictată ca o tradiţională ladă de zestre, un maldăr de
documente vechi, îngălbenite de vreme, multe mâncate de şoareci, între
care a remarcat numeroase file scrise caligrafic, ale părintelui Eugen Ignat,
ultimul preot greco-catolic din Nandra. Considerând că aceste „hârţoage”
nu mai au nicio valoare, lada a fost golită în curte, iar hârţoagelor li s-a dat
foc!
Fără comentarii.
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Ce-i scria o mamă din Nandra, în anul 2000, fiului ei plecat
în America
În anul 2000, bunul şi generosul meu prieten american, prof. univ.
dr. John Ryder, decanul Facultăţii de Ştiinţe şi Arte de la State University of
New York College din Cortland, m-a invitat, pentru două luni şi jumătate,
la Universitatea sa, împreună cu Mihai, fiul nostru cel mare, care era atunci
elev de liceu. Aveam să mai fac ulterior încă două călătorii în America, iar
fabuloasa (pentru mine) experienţă americană se află oglindită în paginile a
două cărți, cea mai recentă fiind America din Cortland (Casa Cărţii de
Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2020). (Oraşul Cortland m-a fascinat pur şi simplu,
pentru că acolo s-a petrecut, în 1906, crima care a stat la baza faimosului
roman al lui Theodore Dreiser, O tragedie americană.)
În anul 2000, internetul era în plină expansiune, încât, prin Doina
şi Tudor, rămaşi acasă, eram zilnic în contact cu Ţara (un privilegiu
extraordinar, pe care nu l-au avut predecesorii mei – inclusiv cei din
Nandra –, care, la începutul secolului XX, când au emigrat în America, au
făcut câte 6 luni cu vaporul, până să ajungă în Lumea Nouă.
Corespondenţa lor făcea poate şi mai mult.)
Nu întâmplător am spus că eram zilnic în contact cu Ţara, iar prin
Doina şi cu părinţii mei din Nandra, care aveau deja telefon acasă. În ciuda
acestor legături zilnice, am rugat-o pe Mama să îmi scrie o scrisoare. Îmi
imaginam deliciile lingvistice, de stil şi mentalitate pe care le voi avea la
lectura scrisorii.
Recunosc că am fost cinic şi chiar egoist, pentru că mi-am pus
părinţii pe drumuri şi la cheltuieli suplimentare (după cum văd pe plicul
păstrat, o scrisoare „par avion” costa, în banii de atunci, 14.300 lei! Dacă
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Mama vânduse roşii, în acea toamnă, în valoare de 600 mii de lei, înseamnă
că aproximativ 4% din acest câştig l-a folosit pe timbre!)
De regulă îmi scria Mama, de la Tata având mult mai puţine scrisori.
Dar iată conţinutul celor două scrisori primite de la Mama.
*
„26 septemvre [2000] Dragă Lie şi Mihai,
Veţi şti despre noi că suntem bine şi sănătoşi, care sănătate v-o
dorim şi vouă.
Să ştii, dragu mamii, că tare ni-i dor de tine. Avioanele tare mi-s
urâte, nu le pot auzi, că ştiu că cu avionu’ te-ai dus.
Să ştii, dragu mamii, că tare mult de lucru avem.
Nicuşor o fost acasă şi o bătut nucile şi prunele şi o făcut şi nişte
ţuică.
Cartofi avem mai mulţi ca niciodată, prune iar o fost şi am lăsat o
bute până la primăvară şi mai avem de făcut două buţ[i] de mere, că o căzut
pe jos.
Astăz începem la cules la mere. Via am terminat-o.
Să ştii că Nicuşor a răuşit la igzamen. El o fost primu’ şi acum îl va
face locotenent.
Să ştii că o fost Doina şi cuscru şi cuscra şi Tude şi a zis că vin iar la
1 octomvrie.
Să ştii că am vândut roşii de 600 [de] mii şi am fert.
Am fost la nuntă la Stelică lu’ Mircea. O fost şi Nicuşor cu Mirela.
Alte noutăţ n-am ce să-ţ mai scriu acum. O să ne apucăm de cules
la porumb.
Dragu mamii, te rog să ai grijă de Mihai, să nu-l laşi singur pe acolo
şi tu să nu te mai duci cu avionu’.
Să ştii că am primit o vedere şi o carte.
Dragu mamii, să ne mai scrii, că tu ai mai multă vreme.
Te sărutăm şi eu şi ticu-to.“
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A doua scrisoare e în acelaşi ton:
*
„5 octombre [2000] Dragă Lie şi Mihai,
Veţi şti despre noi că suntem sănătoşi, care sănătate ţi-o dorim şi
ţie şi la Mihai.
Dragu mamii, vei şti că am cules via şi am cules merele. Şi am cules
porumbu’ de la pădure şi o fost foarte mult.
Mai avem în Landor.
Dragu mamii, ni-i tare dor de tine! Să nu te mai duci, să-ţi laşi
familia singură! Te rog din inimă, că totdeauna m-ai ascultat, ascultă-mă
şi acum!
Pe aici e foarte frumos timpul şi am sămănat grâu’ şi avem de lucru
foarte mult.
Te aşteptăm să veniţi, că vă aşteaptă jumăruţă de raţă [mâncarea
mea preferată, n. I.R.].
Închei scrisoarea şi te aşteptăm să veniţi!”
*
Am transcris cele două scrisori aplicând ortografia şi punctuaţia în
vigoare şi intervenind doar la regimul alineatelor. Nu am modificat
conţinutul, lexicul, gramatica sau topica.
Aşa cum era de aşteptat, cele două epistole sunt reflexul mediului
în care trăiau atunci părinţii mei. Fiind plecat în America relativ recent (de
o lună, respectiv de două luni), în sat nu au avut loc evenimente capitale
(naştere, moarte, nuntă – este adevărat că e amintită o nuntă, dar aceasta
nu avusese loc în sat). Marile evenimente „cosmice”, care au avut loc în
lipsa mea, erau: culesul viei şi al prunelor, bătutul nucilor, recoltatul
porumbului (din Landor şi de la Pădurea Cecălăcii) şi al cartofilor, al unor
legume etc., după care urmau semănăturile de toamnă.
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Se remarcă apoi grija pentru familie (Mama ştia că o despărţire
îndelungată între soţi poate duce la destrămarea familiei), pentru copii (mă
sfătuia să am grijă de Mihai – detaliu care îmi aminteşte ce i-a spus Mama
unei femei din compartimentul de tren cu care călătoream amândoi
cândva, nu-mi amintesc unde, poate chiar la Târgu Mureş: „De acum, noi
trăim doar pentru copii!”. O afirmaţie deosebit de profundă, fundamentală
pentru relaţiile dintre părinţi şi copii, în lumea rurală, pe care aveam să o
regăsesc în Memoriile lui Mircea Eliade!)
În fine, ultimul argument ca să vin repede acasă era că mă aşteaptă
cu „jumăruţe” de raţă, mâncarea mea preferată!
Sub aspect stilistic, remarc formula standardizată de început („Veţi
şti despre noi că suntem bine şi sănătoşi, care sănătate v-o dorim şi vouă.),
formulă întâlnită în scrisorile trimise de soldaţi de pe front, dar nu numai
(deţin 60 de scrisori primite de o fată din Nandra de la drăguţii ei, care
încep invariabil cu această formulă). De asemenea, se reţine exprimarea
„contabilicească”, 600 mii, în loc de 600 de mii.
Câteva probleme de gramatică din scrisorile Mamei. Dativul „la
Mihai” este un dativ specific limbii populare, nu celei literare. Iorgu Iordan,
în faimoasa lui lucrare, Limba română actuală. O gramatică a „greșelilor”,
din 1948, spune foarte clar: „Vorbirea populară preferă construcţia
prepoziţională şi acolo unde norma cere un dativ: dau apă la vite, împart
bani la săraci, ba chiar şi spune la omul ăsta [...]. Aceasta, tocmai pentru că
mentalitatea oamenilor inculţi tinde să-şi imagineze lucrurile şi raporturile
dintre ele subt un aspect concret, lesne accesibil, care nu pretinde o sforţare
intelectuală deosebită”311 (ca în cazul în care s-ar folosi construcţiile dau apă
vitelor, împart bani săracilor, spune omului ăstuia – n. I.R.).
Mai notez forma populară a indicativului, perfect compus (o fost, o
bătut, o făcut sau o răuşit), igzamen pentru examen, buţ pentru pluralul buţi.

Iorgu Iordan, Limba română actuală. O gramatică a „greșelilor”, Editura Socec & Co.,
S.A.R., Bucureşti, 1948, p. 285.
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Forma de genitiv popular cu lu’ („Stelică lu’ Mircea”) este foarte
răspândită în Ardeal, inclusiv în Nandra, aşa cum în Moldova este
generalizată forma cu a: „Ştefan a Petrei”, la Ion Creangă, de pildă.
Când am transcris, din documentele cerute de ASTRA, numele
eroilor şi veteranilor din Nandra, participanţi la Primul Război Mondial,
pentru că erau doi soldaţi cu acelaşi nume, Iacob Ioan, am văzut că al doilea
a fost consemnat „Iacob Ioan lui Ilisie”. Formula aceasta am întâlnit-o şi
într-un act oficial („Ciboc Onisie lui Vasile”), numitul semnându-se
„Ţiboc Onisie l Vasile”, l fiind prescurtarea pentru lui.
Sub aspectul lexicului, notez formele vechi (septemvre, octomvre, o
variantă similară a lunii decembrie fiind întâlnită şi în poezia lui Bacovia:
„Te uită cum ninge, decembre!”).
Persistă apoi unele sensuri vechi (carte, pentru scrisoare: „Să ştii că
am primit o vedere şi o carte.”, aşa cum apare cuvântul şi în Scrisoarea III a
lui Eminescu: „De din vale de Rovine/ Grăim, Doamnă, către Tine,/ Nu din
gură, ci din carte”), care pot coexista cu cele actuale: „Închei scrisoarea”.
O observaţie de natură ortografică. Mama (care avea doar 7 clase),
folosea vechea ortografie interbelică, legiferată, la propunerea lui Sextil
Puşcariu, în 1932, cu sunt şi â din a, şi ignora (întâmplător, desigur)
reforma ortografică numită „comunistă”, din 1953. Aşa a procedat şi
Regele Mihai, care mărturisea în Convorbirile cu Mircea Ciobanu: „Eu am
rămas cu vechile obiceiuri ortografice: â din a, apostrof în loc de linioară…
N-am verificat, ca să-mi pot da seama în ce măsură noua ortografie se
justifică. Sigur că specialiştii ştiu mai bine ce şi cum. Eu scriu cum am
apucat în ţară.” 312
Cred că, pentru aceste consideraţii pe care mi le-au prilejuit cele
două scrisori, efortul Mamei de a compune epistola şi al Tatălui de a o duce
la oficiul poştal din Bichiş au fost pe deplin răsplătite.

Mircea Ciobanu, Convorbiri cu Mihai I al României, Editura Humanitas, Bucureşti,
1991, p. 19.
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Scrisori pentru romanul Neamul Trifeştilor
Eram elev de liceu, poate în ultimul an, şi, îmbătat de romanele pe
care le citeam, voiam să scriu eu însumi un roman, intitulat Neamul
Trifeştilor (un roman al familiei mele, Mama fiind născută Trif). Poate erau
reminiscenţe după Neamul Şoimăreştilor, Neamul Comăneştenilor sau cine
ştie ce alte opere citite. Cred că am şi scris 20-30 de pagini, pe care le-am pus
într-un dosar. Notam idei, care îmi veneau din lectura altor romane, frânturi
de fraze, dialoguri, descrieri de personaje, decoruri, interioare etc. După ce
l-am citit pe Camil Petrescu, colectam documente şi scrisori, care să asigure
romanului meu acea „liminară sinceritate”, despre care vorbea autorul
Ultimei nopţi… Aşa am intrat în posesia unei pungi cu peste 50 de scrisori,
pe care o fată din sat le-a primit de la consătenii ei, plecaţi în armată (unii
„drăguţi” în toată regula). Nu le-am dat atunci mare importanţă. Le-am
recitit acum, când lucram la monografia satului, şi trebuie să spun că le
găsesc extrem de interesante, din multe puncte de vedere: istoric, psihologic,
stilistic, ortografic, în ce priveşte mentalitatea epocii etc.
Toate scrisorile sunt din anii 1960-1963. Este uluitor că în scrisori
nu se face abolut nicio referire la prezentul în care trăiau tinerii, la
realităţile politice de la noi, la cooperativizare, la regimul dictatorial al lui
Dej, la închisorile care gemeau de deţinuţi politici, la situaţia internaţională
încordată etc. Parcă expeditorii scrisorilor trăiau pe lună.
Apropo de expeditori, ei semnau pe plic: „A plus Be/ Cineva din
RPR!”; „Cineva din Dobrogea/ Deschide şi vei afla”; „Cineva din fundul
mării/ Care nu te dă uitării”. Toate purtau indicaţia „Rog personal”.
Majoritatea scrisorilor au un început standard: „Mai întâi de-a mea
scrisoare/ Îţi doresc zile uşoare/ Şi viaţă îndelungată/ Să ne mai vedem o
dată!/ Eu nu îţi scriu din peniţă,/ Ci-ţi scriu din a mea voinţă,/ Nu îţi scriu
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nici din cerneală,/ Ci-ţi scriu de la inimioară!/ Pe primul rânduşor/ Îţi
trimit un dor/ Pe-al doilea, mai mare,/ Îţi trimit o sărutare./ Ţi-o trimit aşa
duios,/ Căci mă aflu sănătos. […] Foaie verde matostat/ Băieţii de la min’
din sat/ Sunt sătui de sărutat./ Numai eu stau în cazarmă/ Şi mă uit la a
mea armă./ De când eu, dragă, am plecat, / Buzele mi s-au uscat/ Şi nu le
mai pot uda,/ Pân-ce nu m-oi libera.”
Scrisorile soldaţilor de pe front se deosebesc fundamental de cele trimise
în timp de pace, din armată. Din primele se vedea obsesia posibilei întâlniri cu
moartea în orice clipă şi speranţa întoarcerii acasă în deplină sănătate.
În cele expediate în timpul satisfacerii stagiului militar obligatoriu
(de doi ani!), obsesiile sunt altele: ce evenimente s-au petrecut în sat, care
e stadiul lucrărilor agricole de sezon, dacă au fost „tomniţi” ceteraşii pentru
jocurile de duminică etc. Şi peste tot apare, învăluitor, sentimentul erotic.
Ortografia tuturor scrisorilor este, în general, lamentabilă, ceea ce
nu trebuie să ne mire. Aceşti militari făcuseră cel mult patru clase primare
în sat. De aceea ei folosesc încă forme specifice ortografiei interbelice (sunt,
dela, eşire etc.).
De notat că, dacă cei care îşi scriau erau rude şi nu se puteau
căsători, băiatul dădea adresa fetei uni camarad, pentru a-i scrie o „carte”.
Alteori, unii soldaţi apelau la camarazi mai pricepuţi în redactarea
scrisorilor, prin care să cucerească sau să păstreze, după caz, inima fetei
lăsate în sat. O modalitate de „socializare”, cum s-ar spune azi!
Şi finalul scrisorilor este unul standardizat: „Eu am scris pe coală
albă, învărgată/ Să nu mă uiţi niciodată!” sau „Tristă este floricica,/ Care
creşte printre spini,/ Dar mai tristă este viaţa/ Petrecută prin străini.”
Câteodată, unii dădeau dovadă de imaginaţie: „Astăzi, pe la ora 3/
Am pus mâna pe condei/ Şi condeiul pe hârtie/ Şi cu drag încep a scrie./
Nu din carte şi din gând,/ Ci din inimă oftând.” Sau: „Mai întâi şi la-nceput/
Te cuprind şi te sărut!/ Te sărut numai prin carte/ Căci de tine sunt
departe./ Mă desparte munţi şi văi/ Mândro, de-ai tăi ochişori/ Mă
desparte văi şi munţi/ Mândră, de-ale tale buze dulci!” Trecem peste micile
probleme de acord gramatical, de ritm şi rimă, care pălesc sub sinceritatea
604

Scrisori pentru romanul Neamul Trifeştilor

sentimentului, dar care ne amintesc de „cartea” citată de Eminescu în
poemul Scrisoarea III, când unul dintre fiii falnicului domn îi scrie „dragei
sale, de la Argeş: „De din vale de Rovine/ Grăim, Doamnă, către Tine,/ Nu
din gură, ci din carte,/ Că ne eşti aşa departe.” E interesant cum s-a păstrat
sensul cuvântului carte, cu acela de scrisoare.
Cele mai multe epistole sunt, evident, scrisori de dragoste. Toţi băieţii
îi scriu fetei cât de mult o iubesc, cât de mult aşteaptă să fie lăsaţi la vatră,
pentru a o lua în căsătorie etc. Unul vrea să o ia de nevastă chiar în timpul
stagiului militar, dar intuieşte că mama fetei s-ar putea opune căsătoriei
(„mumă-ta va zice că nu-s scăpat de armată”) şi atunci o îndeamnă: „Da’ tu să
faci pe mumă-ta (adică să o lămurească, să insiste, n. ns.), până te lasă să vii
după mine. Să te iau în căsătorie şi dacă nu vrea?”. Soluţia propusă: „Când vin
acasă, ne înţelegem amândoi şi fugim la Luţu 313, ş-apoi dimineaţa vin ei după
noi şi suntem buni luaţi şi om duce o viaţă bună şi fericită.”
Iată o scrisoare tipică pentru ostaşii de atunci şi epoca în care
trăiau. Amândoi protagoniştii scrisorii (expeditor şi destinatar) au ajuns la
vârsta înţelepciunii. Primul trăieşte la Cluj-Napoca, al doilea la Târgu
Mureş, având fiecare familie, copii şi nepoţi. Dacă se vor recunoaşte în
scrisoare, vor suspina în amintirea tinereţii de odinioară!
„Dragă şi Iubită,
„Mai întâi şi la-nceput/ Te cuprind şi te sărut/ Te sărut numai prin
carte/ Că de tine sunt departe. Prin mica mea scrisoare, vei afla că sunt
sănătos, care sănătate ţi-o doresc şi ţie, de la mine şi de la bunu’ Dumnezeu.
Şi mai departe vei şti, draga mea, căci am ajuns bine şi nu mi s-a
întâmplat nimic pe drum şi mai departe vei şti, draga mea, că cu cu serviciu’
militar o duc foarte bine până în prezent. Numai mi-i cam dor de tine.
Draga mea, să nu fi supărată pe mine că nu am venit pe la tine, că
nu am putut să vin, căci am fost pe la Luţu şi am băut şi nu am putut să vin,
iar dimineaţa iară m-am dus pe la el şi am băut o jumate de ţuică şi m-am
Luţu (Ilie Cosma) era vânzătorul din coperativa satului, adăpostită în fosta casă
parohială.
313
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îmbătat aşa de tare, de, când am ajuns acasă, nu m-am băgat acasă, căci nu
am mai văzut, aşa am fost de beat. Şi nu ştiu cum am ajuns la Comisariat
şi nu ştiu când a venit ai noştri de la Comisariat înapoi.
Şi îmi pare rău, căci nu am fost pe la voi, dar nu am ce face. Să mai
fiu odată acasă, aş veni pe zi de câte 7 ori pe zi.
Draga mea, să-mi scrii ce mai e [nou] prin sat, ce mai zic despre
mine ăştia de pe la Iernut.
Draga mea, când îmi scrii carte, îs curios ce-mi trimiţi în ea, îs
curios să văd îmi trimiţi o fotografie? Tare aş vrea să văd dacă te trage inima
către mine, să videm.
Draga mea, am scris cam urât, căci m-am grăbit, căci am plecat la masă.
Dragă, să ştii că sunt la Buzău.
Draga mea, închei mica mea scrisoare, te sărut cu drag, al tău iubit, ss.
*
1. Pe creasta unui deal/ Stă un singur militar./ Stă singur şi să gândeşte/
Mândra lui cine-o iubeşte?// 2. Tristă îi viaţa de băiat/ Când doarme,/ Dar
mai tristă de fetiţă/ Când, seara, n-are guriţă!// 3. Trandafir crescut în
prag,/ Te sărut cu dor şi drag!/ Îţi sărut guriţa ta,/ Că mi-i tare dor de ea!//
4. Cinci cuvinte îţi şoptesc/ Şi îţi spun că te iubesc./ Cinci cuvinte de la
mine/ Te iubesc numai pe tine!// 5. De aş fi un puişor/ Eu pe tine te-aş
picta/ Şi te-aş pune la oglindă/ Şi mereu te-aş săruta!”
Dacă ar fi incluse în romanul proiectat, aceste scrisori ar asigura
savoarea şi acea „liminară sinceritate” camilpetresciană! (Ilie Rad)
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În arhiva CNSAS există, aşadar, Dosarul nr. 346 (renumerotat D
007258), numit „Mapa de evidenţă a comunei Bichiş, nr. 1025”. Dosarul
conţine 19 file, referitoare la cele patru sate ale comunei: Bichiş, Gâmbuţ,
Nandra şi Ozd.
Cuprinsul dosarului este următorul: 1. Hotărâre de închidere. 2.
Istoricul. 3. Situaţii operative: situaţia reţelei informative, abandonată şi activă,
la cine se află în legătură. 4. Tabele cu baza operativă: evidenţa generală; baza
de lucru. 5. Schema de organizare şi mat[eriale] documentare. 6. Copii după
rapoarte şi evenimente deosebite petrecute în comună.
La pagina 5, există un formular tipizat: „TABEL cuprinzând
informatorii, colaboratorii activi şi cei scoşi din COM. BICHIŞ”. E vorba
de 5 nume conspirative şi categoria din care fac parte (informator,
colaborator), sugestive pentru imaginaţia onomastică a securiştilor:
„VASILE”, „VIOREL”, „TOMA IOAN”, „SZILAGY”, „SANDU”. La „Data
recrutării şi nr. de înregistrare a dosarului”, apar anii 1967 (o persoană) şi
1969 (când au fost recrutate patru persoane). La rubrica „Problema în care
lucrează”, apar ca vizați foștii legionari, cei de naţionalitate maghiară sau
cu apartenenţă la Secta Martorii lui Iehova (interzisă prin lege, înainte de
1989, martorii fiind cunoscuţi prin refuzul serviciului militar și al
transfuziilor de sânge). De remarcat apoi că, la „Numele şi prenumele
ofiţerului”, apare doar cuvântul „Ofiţer”, fără să se precizeze numele şi
prenumele acestuia, ca şi „Şef post”, deci şi şeful de post era implicat în
urmărirea celor din satele comunei. Din cei cinci colaboratori, patru erau
Șefi de post, probabil mai zeloși în activitatea respectivă!
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Filă din dosarul de la CNSAS. Conform uzanţelor legale, numele informatorilor şi ale
colaboratorilor fostei Securităţi sunt secretizate, „anonimizate”, în limbajul de
specialitate.

Pagina 7 include un „Tabel nominal cu persoanele trecute în
evidenţa generală din cadrul dos. de comună, nr. 1025 – Bichiş”. Sunt 82
de persoane, cu nume şi prenume, anul naşterii, numele şi prenumele
părinţilor. Alte rubrici sunt „Problema” pentru care erau urmăriţi, „Nr.
sub care a fost clasat” şi „Nr. filelor” (unde acesta variază între 2 şi 36 de
file). Numele nu sunt trecute pe sate, ci pe „probleme”: avem astfel 35 de
persoane urmărite pentru apartenenţa la Martorii lui Iehova, unul ca fost
membru al PNŢ (Iacob Ioan), 31 erau monitorizați ca membri ai
Partidului Maghiar 314. Urmau 5 legionari şi 6 chiaburi (Fülop Iosif, Kertesz
Ioan, Poruţ Aron, Poruţiu Nicolae, Poruţiu Teodor şi Trif Şofron). În
dreptul unui cetăţean maghiar se scrie „Fost Germania”, iar în dreptul
ultimor trei apare menţiunea „Condamn.”, ceea ce înseamnă că aveau în
cazier statutul de condamnaţi.
Un alt tabel, de la p. 9, cuprinde „elementele pt. care sa (sic!)
obţinut aprobarea pt. a fi scoase din baza de lucru şi trecute în evid.
generală”. E vorba de 10 persoane.

Partidul Național Maghiar din România (în maghiară Országos Magyar Párt, acronim
OMP), pe scurt Partidul Maghiar, era, în perioada interbelică, formațiunea politică a
maghiarilor din România. Președintele formațiunii a fost Sámuel Jósika.
314
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Tabelul următor, de la p. 10, cuprinde „persoanele ce urmează a fi
scoase defintitiv din evidenţele organelor de Securitate, din cadrul
dosarului de comună nr. 1025 Bichiş şi dosar oraş Luduş, nr. 1069”. Sunt
trecute aici 54 de persoane, repartizate pe cele două dosare. La dosarul
oraşului Luduş, la „Problemă” apar menţiunile „avertizat”, „iehovist”, „fost
călug.” (din Nandra, Andreșan Iuliu), şi „gr.-cat.”, deci şi cei care
continuau să se considere greco-catolici erau urmăriţi (Biserica GrecoCatolică din România fiind scoasă în afara legii la 1 decembrie 1948). Din
dosarul com. Bichiş, majoritatea (toţi cu nume maghiare) erau urmăriţi
pentru activitatea iehovistă.
Într-un tabel din 11 oct. 1969, sunt trecuţi cei „suspecţi din baza de
lucru din comuna Bichiş”, respectiv două persoane cu nume maghiare.
La p. 20 găsim un document interesant: „TABEL cu inf[ormatorii]
şi colab[oratorii] din com. Bichiş”, în care apar numele unui informator
(din Bichiş) şi al unui colaborator din Nandra, ambele nume fiind
anonimizate în copia primită de la CNSAS, conform legii.
Foarte interesante sunt cele trei file tipizate (p. 21-23), intitulate
„TABEL-FIŞE cu indivizii luaţi în evidenţă pe obiectiv sau problemă”.
Datele trecerii acestor „indivizi” în tabel sunt din 1954-1955, dar tabelele
apar spre finalul dosarului. Cum se vede, cetăţenii erau numiţi, în limbajul
Securităţii anilor ’50, „indivizi”. Dintre cele 14 persoane (sau „indivizi”),
despre care se dau informaţii mai detaliate, 1 este din Nandra, 2 din
Iştihaza (o persoană mutându-se ulterior în Nandra), 6 sunt din Gâmbuţ,
iar 5 din Bichiş. Iată informaţiile care ne interesează:
„ [xxxx] 315 [luat în evidenţă la 15 martie 1954, n. ns.], născut în satu’
Nandra, Comuna Bichiş, Raionul Luduş, Regiunea Cluj, la data de 17 iunie
1907, fiul lui Ioan şi Lina, de naţionalitate şi cetăţenie romînă (sic!), ca
studii are 2 clase primare, de profesie agricultor, lucrează în sector
particular [încă nu se înjghebase GAC-ul, n. ns.] În trecut, a fost membru
al PNŢ Maniu, în prezent exclus din PMR, pentru activitate duşmănoasă,
315

Pentru protejarea identităţii persoanei, am anonimizat şi noi numele reale.
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este cu ultimul domiciliu în satul Nandra, Comuna Bichiş, Raionul Luduş,
Regiunea Cluj”. În dreptul lui, la „Conţinutul pe scurt al materialelor
compromiţătoare şi baza de verificare (documente, arhive, declaraţii,
anchete, note etc., numărul vol. şi fila unde apare)”, nu este trecut nimic,
fiind singurul fără nicio menţiune la această rubrică.
Al doilea exemplu: „[xxxx] este născut în satul Iştihaza, com.
Bichiş, Rai. Luduş, Reg. Cluj, la 14 decembrie 1905, este fiul lui Ilisie şi
Floarea, de naţionalitate şi cetăţenie română, studii are patru clase primare,
de profesie este agricultor, lucrează în satul Nandra, în trecut fost membru
al Mişcării Legionare, în prezent nu este încadrat în nicio organizaţie, este
cu ultimul domiciliu în satul Nandra, com. Bichiş, Rai. Luduş, Reg. Cluj.”
La rubrica „Conţinutul pe scurt…”, apare menţiunea: „Între anii 19391941 a fost şef de cuib legionar şi primar al comunei Iştihaza, în prezent
este semnalat că întreţine legături cu foşti legionari, ca Răchită Nicolae,
Brudan Partenie şi alţii. Cap. IV, Fila.” În sfârşit, la ultima rubrică a
tabelului tipizat, se menţionează: „Mat. se află la Dos. Prob. Nr. 820.”,
dosar pe care nu l-am consultat.
La început (deşi locul i-ar fi fost la finalul mapei), dosarul mai
conţine o filă: „Hotărârea din 13 X 1969, de închidere a mapei de evidenţă
a comunei Bichiş, înregistrată sub nr. 1025”:
„În conformitate cu ordinul Consiliului Securităţii Statului (CSS),
prin care unele probleme din competenţa aparatului de Securitate, din
mediul rural, trec în sarcina organelor MAI, urmărirea persoanelor din
mapa de evidenţă va fi efectuată în viitor pe probleme, ca urmare,
menţinerea mapei de evidenţă pe comună nu mai este justificată, fapt
pentru care propun: a se aproba închiderea şi clasarea la Biroul evidenţă a
mapei de comună“, după care urmează semnăturile respective. Propunerea
a fost, desigur, aprobată.
La 15 ani de la luarea în evidenţă a primilor informatori şi
colaboratori (1954), mapa de evidenţă a comunei Bichiş se închide.
Concluzii. Fără a oferi documente spectaculoase, dosarul de
Securitate al comunei Bichiş (în general nedatate, iar cele cu data
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menționată fiind din anii 1968-1969) evidenţiază principalele motive
pentru care erau urmăriţi românii în general: motive religioase, politice,
existenţa unor rude în străinătate, călătoriile peste hotare etc.
Toţi ofiţerii care semnează hârtiile existente la dosar au nume
româneşti, ceea ce arată o altă etapă în care se afla Securitatea, ai cărei
membri au fost, la început, recrutaţi dintre alogeni.
Filele din dosar sunt toate bătute la maşină, inclusiv pe unele
formulare tipizate, iar dactilografierea s-a făcut în general corect, cu puţine
greşeli. Este o altă dovadă a creşterii gradului de cultură al organelor de
Securitate, care nu mai erau recrutate exclusiv pe bază de dosar.
Pentru cine este mai puţin familiarizat cu dosarele Securităţii,
mapa de evidenţă a comunei Bichiş oferă câteva repere din activitatea
temutei instituţii.
În arhiva CNSAS, se mai păstrează dosarele mai multor persoane
din Nandra, despre care am vorbit în alte capitole ale cărții: Șofron Trif
(Dosar I 0060004), Alexă Iacob (Dosar I 0068345), Alexandru Poruțiu (și
toți ceilalți membri ai familiei Poruțiu, restul de 14 dosare).
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Șase generații de năndreni: părinţii, bunicii, nepoţii şi
strănepoţii lor
Cuprinde, în ordine alfabetică, numele locuitorilor satului Nandra, în
viaţă în 2021, născuţi aici sau veniţi din altă parte, precum şi al celor care au
locuit temporar în sat, împreună cu numele părinţilor şi bunicilor acestora,
numele copiilor năndrenilor în viaţă, al nepoţilor şi strănepoţilor acestora316.
Andreşan Ana (Deva), Andreşan Ioan (Luduş), Andreşan Maria (Deva),
Andreşan Otilia (Deva). Părinţi: Andreşan Ioan (participant la al Doilea
Război Mondial) şi Otilia (n. Baghiu). Bunici: Andreşan Bartolomeu şi
Nastasia.
Andreşan Ana (decedată); a fost căsătorită cu Iulian Dinu
(decedat), stabiliţi în Deva; au doi copii: 1. Iuliana Dinu; 2. Marius Dinu,
stabiliţi în Deva.
Andreşan Ioan, căsătorit cu Maria Andreşan (n. Dascăl), stabiliţi
în Luduş, au doi copii: 1. Alina Andreşan (căsătorită Stănciulescu),
profesoară de limba română în Luduş; 2. Ioana Andreşan (căsătorită
Cândea), contabilă în Sabadell (Spania).
Andreşan Maria, căsătorită cu Mărginean Vasile (decedat),
stabiliţi în Deva, au doi copii: 1. Mărginean Marius, lăcătuş, Cuci (MS); 2.
Mărginean Ciprian, electronist, Londra (Anglia).

Capitolul a fost redactat pe baza datelor trimise de cei cuprinși ȋn aceste pagini, care ȋși
asumǎ corectitudinea și amploarea informației. Regretǎm cǎ nu toți năndrenii au fost
interesați de includerea ȋn acest capitol.

316
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Andreşan Otilia, căsătorită cu Constantin Constantin (decedat),
stabiliţi în Deva; au doi copii: 1. Carla Constantin (căsătorită Pricop),
subinginer în Deva; 2. Adela Constantin (căsătorită Bruzan), jurist în Deva.
*
Bihorean Adrian (Ocna Mureş). Părinţi: Bihorean Adrian și Maria.;
Bunici: Bihorean Solomon și Lucreția; Stoica Ion și Maria.
Bihorean Adrian (venit din Petrilaca), căsătorit cu Aurelia
Bihorean (n. Damian), venită din Botez, stabiliţi în Ocna Mureş; au trei
copii: 1. Adrian Bihorean, căsătorit cu Ioana Bihorean (n. Corbu), stabiliţi
în Alba Iulia; au o fiică: Sophia Maria; 2. Adriana Bihorean, stabilită în
SUA; 3. Marius Bihorean, căsătorit cu Carmen Bihorean (n. Năndrean),
stabiliţi în SUA, au doi copii: Dragoş Iulian şi Marc Octavian.
*
Boldea Ana Palaghia (Luduş), Boldea Elena (Luduş), Boldea Elvira
(Luduş). Părinţi: Boldea Partenie şi Letiția (n. Iacob). Bunici: Boldea Ioan
şi Sinefta (n. Iacob); Iacob Ilisie şi Anica (n. Iacob), din Botez.
Boldea Ana Palaghia, căsătorită cu Emil Iacob (decedat), ambii
din Nandra, stabiliţi în Luduş; au 4 băieţi: 1. Neluţu Iacob, 2. Emil Iacob,
3. Alin Iacob, 4. Remus Iacob, absolvenţi de studii superioare în
construcţii, inginerie economică şi ştiinţe economice.
Boldea Elena (Lenuţa), căsătorită cu Liviu Brudan, din Nandra;
stabiliţi în Luduş; au o fiică: Livia (Liuţa) Brudan (căsătorită Ciuca);
stabilită în Luduş.
Boldea Elvira (Vera), căsătorită cu Candido Rizoli din Luduş,
stabiliţi în Luduş. Au un băiat, Florin Rizoli, absolvent al Universităţii
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„Babeş-Bolyai”, Facultatea de Matematică-Informatică, lucrează în
Primaria Cluj-Napoca; locuieşte cu familia în Cluj-Napoca; este căsătorit
cu Anca Rizoli (n. Ignat), din Câmpia-Turzii, având şi ei un băiat, Bogdan
Rizoli.
*
Bota Florin (Nandra). Părinţi: Bota Ioan şi Ana (n. Sava). Bunici: Bota
Ioan şi Teodora; Sava Ioan şi Rafila.
Bota Florin, căsătorit cu Mariana Bota (n. Brudan), stabiliţi în
Nandra; au 3 copii: 1. Andrea Alexandra Bota, absolventă a Facultăţii de
Drept; 2. Alin Florin Bota, absolvent de liceu; 3. Darius Alexandru Bota,
preşcolar.
*
Brudan Ana (Lancrăm) şi Brudan Andrei (Sibiu). Părinţi: Brudan Andrei
și Elena (n. Ţiboc); Bunici: Brudan Vasile şi Ana (n. Iacob); Brudan Adrian
şi Ana (n. Ţiboc).
Brudan Ana, căsătorită cu Ovidiu Bărbuleţ, stabiliţi în Lancrăm,
au doi copii: 1. Emilia Bărbuleţ și 2. Ioan Bărbuleţ.
Brudan Andrei, căsătorit cu Felicia Brudan (n. Oprea), stabiliţi în
Sibiu, au un băiat: Adrian Brudan, absolvent al Universităţii „BabeşBolyai” din Cluj, căsătorit cu Dumitrița Brudan (n. Malțev); au un copil:
Matei Brudan.
*
Brudan Elena (Cluj-Napoca). Părinţi: Brudan Adrian și Susana (n. Țiboc).
Bunici: Brudan Vasile și Susana (n. Iacob); Țiboc Vasile și Ana (n. Huciu).
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Brudan Elena (căsătorită Paucă), locuiește în Cluj-Napoca; are o
fiică, Mihaela Paucă (căsăt. Micu), medic, absolventă a U.M.F. ClujNapoca; aceasta are doi fii, gemeni: 1. Alexandru Micu, student U.M.F.
Cluj-Napoca; 2. Mihai Micu, student Webster Viena (Austria), ambii cu
domiciliul în Cluj-Napoca.
*
Brudan Ionița (Aiud), Brudan Lucreția (Aiud), Brudan Liviu (Italia),
Brudan Olivia (Ibiza, Spania), Brudan Victoria (Germania). Părinți:
Brudan Alexandru (Șăndruț) și Victoria.
Brudan Ionița, căsătorită cu Mircea Boancă (decedat), stabilită în
Aiud; are un copil: Darius Boancă, stabilit în Londra; are trei copii: Paula
Boancă, Giulia Boancă și Alexandru Boancă.
Brudan Lucreția, căsătorită cu Lörincz Mihai, stabilită în Aiud; are
o fiică: Alina Nicoleta Lörincz, căsătorită cu Daniel Stanciu; au două fete:
Amalia Stanciu și Ania Stanciu.
Brudan Liviu, stabilit în Brescia (Italia); are trei copii: Cristi
Brudan, Delia Brudan și Roxana Brudan (stabilită în Franța).
Brudan Olivia, căsăt. Zeng; stabilită în Ibiza (Spania); au doi copii:
Claudia Zeng și Alin Zeng.
Brudan Victoria, căsătorită cu Hörman Rudi (decedat), stabilită în
Făgăraș (Brașov); are doi băieți: Nicolaie Motoc și Neluțu Motoc, fiecare
având câte un băiat.
*
Brudan I. Maria (Tg. Mureș) Părinți: Brudan Ilie și Floare (n. Brudan), Bunici:
Brudan Ilie și Susana (n. Iacob), Brudan Ioan (Vetu) și Palaghia (n. Brudan).
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Brudan I. Maria, stabilită în Tg. Mureș; are un fiu: Marius Fiest,
căsătorit cu Diana Fiest (n. Bârlean), stabiliți în Tg. Mureș; au o fetiță,
Carla Maria Fiest.
*
Brudan Mariana (Nandra). Părinţi: Brudan Gligore şi Valeria (n. Naşca).
Bunici: Brudan Ilarie şi Maria.
Brudan Mariana, căsătorită cu Florin Bota (din Fărău); stabiliţi în
Nandra; au trei copii: 1. Andrea Alexandra Bota, absolventă a Facultăţii
de Drept; 2. Alin Florin Bota, absolvent de liceu; 3. Darius Alexandru
Bota, preşcolar.
*
Brudan Marius (Galați), Brudan Octavian (Iclănzel, jud. Mureș). Părinți:
Brudan Octavian și Victoria (n. Trif). Bunici: Brudan Isailă și Anica (n.
Trif); Trif Partenie și Ana (n. Pitea).
Brudan Marius a fost căsătorit cu Iuliana Brudan (n. Kocsis); au 2
copii: 1. Brudan Aniela, economist în Luduș și 2. Eduard Brudan,
absolvent al Liceului Tehnologic Nr. 1, Luduș.
Împreună cu Mihaela Vicleanu, au un băiat: David, școlar; stabiliți
în Galați.
Brudan Octavian, fost polițist, căsătorit cu Viorica Adela Brudan
(n. Oltean), stabiliți în Iclănzel, jud. Mureș; au 2 fete: 1. Oana Diana
Brudan, absolventă a Universității Tehnice Cluj-Napoca, Facultatea de
Automatizări și Calculatoare (specializarea Calculatoare și Tehnologia
Informației), în prezent studentă la Univ. „Babeș-Bolyai” din Cluj,
Facultatea de Psihologie și Științele Educației (educator-învățător); este
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căsătorită cu Rareș Adrian Perneș; stabiliți în Cluj-Napoca; 2. Ozana
Florina Brudan, studentă la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca,
Facultatea de Inginerie Electrică (specializarea Inginerie Economică).
*
Brudan Mircea (Uricani, HD) şi Brudan Viorel (decedat). Părinţi:
Brudan Dionisie şi Florentina (n. Răchită). Bunici: Brudan Onisie şi
Maria; Răchită Filon şi Maria.
Brudan Mircea, căsătorit cu Elena Brudan (n. Oprişor), venită din
Giuluş (Mureş), stabiliţi în Uricani (Hunedoara). Au două fete: 1. Lenuţa
Brudan (căsăt. Lorincz), absolventă a Liceului Economic Petroşani, secţia
Contabilitate, stabilită în Uricani (jud. Hunedoara); are o fată: Lorincz
Izabela Roxana (căsăt. Ilieş), absolventă a Universităţii „Babeş-Bolyai” din
Cluj-Napoca; stabilită în Cluj-Napoca; 2. Marcela Alina Brudan (căsăt.
Gorea), absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice Petroşani, secţia
Finanţe-Bănci, stabilită în Lupeni (jud. Hunedoara); Are un copil: Ioan
Dragoş Gorea, elev la Liceul de Matematică-Informatică Lupeni.
*
Ciuca Elvira (Cluj-Napoca), Ciuca Emil (Nandra), Ciuca Iuliana
(Nandra), Ciuca Maria (Cluj-Napoca). Părinţi: Ciuca Emil (venit din
Botez) şi Elvira (Evuţa, n. Răchită). Bunici: Ciuca Gheorghe şi Maria (n.
Rad); Răchită Ioan şi Ileana (n. Iacob).
Ciuca Elvira, căsătorită cu Mircea Filip; stabiliţi în Cluj-Napoca;
au o fiică: Mihaela Filip, stabilită în com. Floreşti, jud. Cluj; are o fetiţă de
5 ani, Valentina.
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Ciuca Emil, căsătorit cu Victoria Lidia Ciuca (n. Ţandea),
învăţătoare, stabiliţi în Nandra; au un fiu: Bogdan Ciuca, medic chirurg în
Tg. Mureş;
Ciuca Iuliana, căsătorită cu Aurel Tatu (decedat), stabiliţi în
Nandra; nu are copii.
Ciuca Maria, căsătorită cu Vasile Duma (decedat); stabiliţi în
Cluj-Napoca; au o fiică: Diana Duma, absolventă a Universității „BabeșBolyai” din Cluj, căsătorită cu Daniel Făuraru, stabiliţi în Cluj-Napoca; au
doi copii: Vlad Ionuț Făuraru (elev la Școala Iuliu Hațieganu din ClujNapoca) şi Alexandra Făuraru, elevă.
*
Cosma Ilie (Luduş). Părinţi: Cosma Ana (n. Iacob) şi Cosma Ilie (Luţu).
Bunici: Cosma Vasile şi Maria (n. Coman); Brudan Vasile şi Ana (n.
Iacob).
Cosma Ilie, absolvent de Institut Politehnic, secția Mașini Unelte,
din Cluj, căsătorit cu Dorina Cosma (n. Cristea), stabiliți în Luduș; au 3
copii: 1. Ana Maria Cosma, absolventă de Studii Economice, în Cluj; 2.
Cosmina Cosma, absolventă de Medicină, rezidentă în Cluj-Napoca și 3.
Cosmin Cosma, IT-ist în cadrul unei Multinaționale, stabilit în ClujNapoca.
*
Cozma Casian (Nandra). Părinţi: Cozma Casian şi Ileana (n. Poruţiu).
Bunici: Cozma Gheorghe şi Veronica; Poruţiu Ioan şi Ana (n. Răchită).
*
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Iacob Elena (Nandra). Părinți: Iacob Vasile și Elena (n. Ciboc). Bunici:
Iacob Gheorghe și Ileana (n. Boronia); Ciboc Gheorghe și Maria (n.
Brudan).
Iacob Elena (căsătorită Cozma) are doi copii: 1. Tinie-Mirel
Cozma, căsătorit cu Daniela-Elena, stabiliți în Luduș; au un copil: CasianIoan; 2. Casiana Mirela Cozma, absolventă a Facultății de Litere și Arte
Sibiu.
*
Iacob Felicia Olimpia (Tg. Mureș). Părinți: Iacob Emil și Trif Olimpia;
Bunici: Iacob Ioan și Lucreția (n. Poruțiu) și Brudan Isailă și Anica (n.
Trif).
Iacob Felicia Olimpia, lucrează la „Gedeon Richter România” din
Tg. Mureș, căsătorită cu Dionisie Pol, stabiliți în Tg. Mureș; au un fiu:
Andrei Dionisie Pol, absolvent de Studii Economice (FSEGA),
specializarea Informatică economică, și Masterat în Publicitate la Univ.
„Babeș-Bolyai”, Facultatea de Științe Politice, Administrative și de
Comunicare (FSPAC), din Cluj, căsătorit cu Mădălina Anda Pol (n. Laslo),
absolventă FSEGA, specializarea Marketing, cu Master în Publicitate, la
aceeași facultate (FSPAC) cu soțul ei, în cadrul „Babeș-Bolyai”, la ClujNapoca; stabiliți în Tg. Mureș.
*
Luca Marioara (Ocna-Mureş). Părinţi: Luca Petru şi Susana (n. Man).
Bunici: Luca Petru şi Ana (n. Răchită); Man Valer şi Veronica (din
Cecălaca);
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Luca Marioara, căsătorită cu Laurean Moga; Au doua fete: 1. Alina
Camelia Moga, absolventă a Universităţii „Babeş-Bolyai”, căsătorită cu
Dan Vasile Cîmpeanu; au o fiică: Dania Bogdana Cîmpeanu, elevă a Şcolii
Gimnaziale „Ion Creangă”, stabiliţi în Cluj-Napoca; 2. Anca Gabriela
Moga, absolventă a Universităţii „Babeş-Bolyai”, stabilită în SUA.
*
Moga Laurean (Ocna-Mureș). Părinți: Moga Vasile (Velu) și Terezia (n.
Brudan). Bunici: Moga Tanasie și Nonica (n. Iacob); Brudan Vasile și Ana
(n. Țiboc)
Moga Laurean căsătorit cu Marioara Moga (n. Luca), stabiliți în
Ocna-Mureș. Au doua fete: 1. Alina Camelia Moga, absolventă a
Universităţii „Babeş-Bolyai”, căsătorită cu Dan Vasile Cîmpeanu; au o
fiică: Dania Bogdana Cîmpeanu, elevă a Şcolii Gimnaziale „Ion Creangă”,
stabiliţi în Cluj-Napoca ; 2. Anca Gabriela Moga, absolventă a
Universităţii „Babeş-Bolyai”, stabilită în SUA.
*
Popa Veronica (Iernut). Părinţi: Popa Petru şi Maria (n. Orga). Bunici:
Popa Ioan şi Lina; Orga Toader şi Maria.
Popa Veronica, căsătorită cu Vasile Răchită (decedat), stabiliţi în
Iernut; au doi copii: 1. Marioara Răchită, căsătorită cu Traian Gurghian,
stabiliţi în Iernut; au o fată, Loredana Gurghian, absolventă a Facultăţii de
asistent farmacie şi a Facultăţii de psihologie, la Universitatea „Dimitrie
Cantemir” din Tg. Mureş. 2. Vasile Răchită, absolvent al Şcolii
Profesionale de maşini şi utilaje din Iernut, stabilit în Iernut.
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*
Poruţ Octavian (Luduş). Părinţi: Poruţ Aron şi Ana (n. Horşa). Bunici:
Poruţ Petru şi Ludovica (n. Marian); Horşa Valer şi Maria.
Poruţ Octavian, căsătorit cu Dorina Poruţ (n. Burlacu), stabiliţi în
Luduş; au doi băieţi: 1. Cornel Poruţ şi 2. Octavian Poruț, antreprenor și
patron de magazine, căsătorit cu Mihaela Poruţ, stabiliţi în Alexandria; au
doi copii: Gabriel Poruţ, absolvent de Finanţe-Bănci, angajat la Ministerul
Transporturilor, stabilit în com. Bragadiru, şi Mara Leea Poruţ, studentă
la Facultatea de Agronomie şi Management, în Bucureşti.
*
Poruțiu Elvira (Tg. Mureș). Părinți: Poruțiu Petru și Iustina (n. Botezan);
Bunici: Poruțiu Petru și Ludovica; Botezan Grigore și Veselina.
Poruțiu Elvira, stabilită în Tg. Mureș, căsătorită cu Ioan Oltean
(decedat), având doi copii: 1. Simona Oltean, inginer industrie
alimentară, căsătorită cu Paul Sîrbu; au 2 copii: Casiana Sîrbu, studentă la
Universitatea din Viena, și Tudor Sîrbu, student la Medicină, în Tg.
Mureș, și 2. Mircea Oltean, căsătorit cu medicul Bianca Oltean (n.
Andrei); au un băiat, Rareș Oltean, student la Universitatea „BabeşBolyai”, Facultatea de Informatică.
*
Poruțiu Ioan (Luduș). Părinți: Poruțiu Remus și Otilia (n. Brudan).
Bunici: Poruțiu Ioan și Ana (n. Fișcă) și Brudan Ioan „Vetu” și Palaghia
(n. Brudan)
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Poruțiu Ioan căsătorit cu Marița Poruțiu (n. Berțea), stabiliți în
Luduș; au o fiică, Malvina, căsătorită cu Vlad Petru Mureșan, stabiliți în
Cluj-Napoca; au doi copii: Victor Mureșan și Nadia Mureșan.
*
Rad Ilie (Cluj-Napoca) şi Rad Nicuşor (Tg. Mureş). Părinţi: Rad Gaftonic
(venit din Botez) şi Iozefa (n. Trif). Bunici: Rad Gligor şi Anica; Trif Onisie
şi Maria (n. Brudan).
Rad Ilie, căsătorit cu Doina Rad (n. Vlas), stabiliţi în Cluj-Napoca.
Au doi copii, stabiliţi tot în Cluj-Napoca: 1. Mihai-Ionuţ Rad, absolvent
al Universităţii „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Jurnalism şi Facultatea de
Comunicare şi PR, cu masterat, căsătorit cu Daiana Angela Rad (n.
Simonis), absolventă UBB, Facultatea de Jurnalism; au afacere proprie 2.
Tudor-Daniel Rad, absolvent al Universităţii „Babeş-Bolyai”, Facultatea
de Comunicare şi PR, căsătorit cu Alina Andreea Rad (n. Veja), absolventă
a Politehnicii clujene, secţia Automatică şi Calculatoare; au afacere
proprie.
Rad Nicuşor, fost ofiţer MAI, a fost căsătorit cu Mirela (n.
Damian), stabiliţi în Tg. Mureş; au o fiică: Adriana Maria Rad, elevă.
*
Răchită Lucreţia (Turda), Răchită Maria (Turda). Părinţi: Răchită
Gheorghe şi Elisabeta (n. Poruţiu). Bunici: Răchită Ioan şi Dochiţa;
Poruţiu Vasile şi Elisabeta.
Răchită Lucreţia, căsătorită cu Gheorghe Ursu, stabiliţi în Turda;
au un copil: Daniel Gheorghe Ursu, absolvent al Şcolii Postliceale de
Telecmunicaţii Cluj şi a Facultăţii de Drept de la Universitatea „Spiru
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Haret” din Cluj-Napoca; este căsătorit cu Ana Ursu (n. David), stabiliţi în
Alba Iulia.
Răchită Maria, absolventă a Facultăţii de Contabilitate şi
Informatică de Gestiune a Universităţii „Spiru Haret” din Cluj-Napoca;
este căsătorită cu Florin Popa, stabiliţi în Turda; au două fete: 1. Diana
Maria Popa, elevă la Şcoala nr. 7 „Horea, Cloşca şi Crişan” Turda şi 2.
Antonia Alexandra Popa.
*
Trif Elena (Bucureşti) şi Trif Maria (Cluj-Napoca). Părinţi: Trif Teodor
şi Elisabeta (n. Iuoraş). Bunici: Trif Teodor şi Maria; Iacob Gheorghe şi
Ileana.
Trif Elena (Uţa), căsătorită cu Constantin Lupu, absolventă a
Facultăţii de Biologie din Cluj; stabiliţi în Bucureşti.
Trif Maria, căsătorită cu Octavian Suciu (decedat), stabilită în
Cluj-Napoca; au două fete: 1. Octavia Dana Suciu, absolventă a
Institutului Politehnic Cluj, şef de birou la Biblioteca Judeţeană Cluj,
Filiala „Traian Brad”, căsătorită cu Ovidiu Hulpoi, stabiliţi în Cluj-Napoca;
au o fiică: Tania Maria Hulpoi, studentă la Universitatea de Medicină şi
Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca, 2. Alina Sorina Suciu,
farmacistă la Viafarm, Cluj-Napoca, căsătorită cu Alin Petruş; stabiliţi în
Cluj-Napoca; au doi copii: Andrei Mihai Petruş, student la Universitatea
„Babeş-Bolyai”, secţia Informatică, şi Alexandru Petruş, elev la Şcoala
„Ioan Bob” din Cluj-Napoca.
*
Trif Eugen (Luduș), Trif Ioan (Gauși), Trif Mariana (Sibiu) şi Trif Marinela
(Mediaș). Părinţi: Trif Eugen şi Elena. Bunici: Trif Partenie şi Ana (n. Pitea).
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Trif Eugen, economist, director economic la Rometal Dianis,
căsătorit cu Maria Trif, stabiliţi în Luduș; au un fiu: Radu Alin Trif,
contabil, căsătorit cu Ioana Trif (n. Suciu), stabiliți în Cluj-Napoca.
Trif Ioan, căsătorit cu Tania Trif (n. Irava), din Galați, stabiliţi în
Gauși; au doi copii: 1. Ciprian Trif, student la Inginerie Gaze Naturale
Sibiu şi 2. Ioana Trif, studentă la Montanologie, în Sibiu.
Trif Mariana, căsătorită cu Petre Guță (din Ozd), stabiliţi în Sibiu;
au 3 copii: 1. Petre Guță, căsătorit cu Simona (n. Pintilie), care au și ei 2
copii: Petre Guță și Ana Guță; 2. Elena Guță, stabilită în Sibiu, și 3.
Nicoleta Guță, căsătorită cu Sergiu Caracu; au un băiat, Patrik Caracu.
Trif Marinela, căsătorită cu Ioan Moga, stabiliţi în Mediaș; au un
fiu, Claudiu Moga, căsătorit cu Moga Csilla.
*
Trif Maria (Bucureşti) şi Trif Otilia (Luduş). Părinţi: Trif Ioachim
(Chimu) şi Maria (n. Baghiu, din Gheja). Bunici: Trif Todor şi Maria (n.
Brudan).
Trif Maria (Măriuţa), stabilită în Bucureşti; are o fiică: Daniela,
absolventă a Facultăţii de Drept din Bucureşti.
Trif Otilia (Tiuţa), căsătorită Moldovan, stabilită în Luduş, are
doi copii: 1. Alina Moldovan, asistentă în Tg. Mureş şi 2. Costel
Moldovan, absolvent de Politehnică în Cluj-Napoca.
*
Trif Maria (Tg. Mureș). Părinți: Trif Șofron și Maria. Bunici: Trif Ioan și
Ana (n. Chirilă); Poruțiu Onisie și Nonica (n. Podaru).
Trif Maria, căsăt. Praporgescu, are 3 copii: Valentin Marin
Praporgescu, Elena Rodica Praporgescu și Radu Praporgescu.
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*
Trif Maria (Tg. Mureş) şi Trif Vladimir (Luduş). Părinţi: Trif Nicolae şi
Maria (n. Popa). Bunici: Trif Todor şi Maria (n. Brudan); Popa Ioan şi
Carolina (veniţi din Botez)
Trif Maria, căsătorită cu Florentin Moldovan (decedat), stabiliţi în
Tg. Mureş; au doi copii: 1. Florentina Moldovan (căsăt. Suciu), economist;
are doi copii: Mara Moldovan şi Mihai Moldovan, elevi la Şcoala generală
„Europa”, Tg. Mureş; 2. Ioan Nicolae Moldovan, economist, căsătorit cu
Iuliana Moldovan, stabiliţi în Tg. Mureş.
Trif Vladimir, căsătorit cu Rodica Trif (n. Mureşan), stabiliţi în
Luduş; au un băiat: Vlad-Mihai Trif, absolvent al Politehnicii din ClujNapoca, inginer de automobile, căsătorit cu Adriana Trif, profesoară de
matematică; stabiliţi în Luduş; au un băiat: Mihai Trif.
*
Trif Partenie (Nandra). Părinţi: Trif Partenie şi Ana (n. Pitea, din Găbud).
Bunici: Trif Ioan şi Ana.
*
Trif Olimpia (Tg. Mureș). Părinți: Brudan Isailă și Trif Anica; Bunici: Trif
Onisie și Maria (n. Brudan).
Trif Olimpia, căsătorită cu Vasile Gliga (decedat), stabilită în Tg.
Mureș. Are o fiică, Felicia Olimpia, căsătorită cu Dionisie Pol, și un nepot,
Andrei Dionisie Pol, căsătorit cu Mădălina Anda Pol (n. Laslo).
*
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Ţiboc Elena (Lancrăm). Părinţi: Brudan Vasile şi Ana (n. Iacob).
Ţiboc Elena, căsătorită cu Adrian Brudan (decedat), au doi copii:
Ana Brudan şi Andrei Brudan [vezi mai sus]
*
Țiboc Emeric Florentin (Madrid, Spania), Țiboc Emilia (Voiniceni, jud.
Mureș), Țiboc Hortensia (Hunedoara). Părinți: Țiboc Emilia (n. Fișcă)
și Țiboc Cornel. Bunici: Țiboc Vasile şi Maria; Fișcă Nicodim şi Saveta.
Țiboc Emeric Florentin are un băiat, Cătălin Țiboc, absolvent al
Universității „Dimitrie Cantemir” din Tg. Mureş; locuiesc în Madrid
(Spania).
Țiboc Emilia, căsătorită cu Constantin Togănel (din Voiniceni,
jud. Mureș); au un băiat: Răzvan Cosmin Togănel, absolvent al Facultății
de Științe Economice din Sibiu, căsătorit cu Nausica Togănel (n. Pop); au
un băiat, David Răzvan Togănel; locuiesc în Tg. Mureș.
Țiboc Hortensia, căsătorită cu Gheorghe Mihai Radu (din
Hunedoara), au doi copii: 1. Mihai Cornel Radu, absolvent al Universității
Politehnice din Timișoara, căsătorit cu Elena Larisa Radu Grecu (n.
Grecu), au doi copii: Alexander Vlad și Juliet Sophia, ambii locuind în
Tulsa (Oklahoma, USA). 2. Rada Mihaela Radu, absolventă a Universității
de Artă și Design din Cluj-Napoca, căsătorită cu Bogdan Petru Popescu;
au o fetiță, Mara Ilinca Popescu; locuiesc în București.
*
Țirca Horia (Oradea), Circa Petru (Timișoara) și Circa Teodor (ClujNapoca) Părinți: Circa Teodor și Lucreția (n. Poruțiu); Bunici: Circa
Manase și Susana (n. Brudan), Poruț Petru și Ludovica.
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Țirca Horia căsătorit cu Hortesia Țirca, stabiliți în Oradea; au doi
copii: 1. Laviniu Horia, stabilit în SUA și 2. Luana Teodora, căsătorită cu
Alin Gaceu, stabiliți în Oradea; au un copil, Edwin Darius Gaceu.
Circa Petru, căsătorit cu Circa Livia, stabiliți în Timișoara; au doi
copii: 1. Horea Circa, căsătorit, (are două fete) și 2. Radu Circa.
*
Țiboc Anica Emilia (Tg. Mureș), Țiboc Carmen Cristina (Luduș),
Țiboc Ioan (Tg. Mureș), Țiboc Maria (Alba Iulia), Țiboc Nicolae (Luduș).
Părinți: Țiboc Niculae și Maria (n. Mâtcă). Bunici: Țiboc Onisie și Susana
(n. Poruț); Mâtcă Vasile și Monica (n. Circa).
Țiboc Anica Emilia, căsătorită cu Marian Matei, stabiliți în Tg.
Mureș; au 2 copii: 1. Mihai Matei, fotograf profesionist cu studii
superioare și 2. Radu Matei, mecanic, ambii stabiliți în Tg. Mureș.
Țiboc Carmen Cristina, căsătorită cu Lucian Ștefan, inginer
agronom, stabiliți în Luduș; au 2 copii: 1. Marius Ștefan, profesor și
antrenor la București și 2. Alexandru Ștefan, absolvent al unei facultăți de
turism, stabilit tot în București; are un copil, Tudor Ștefan, elev.
Țiboc Ioan, căsătorit cu Cornelia Țiboc (n. Halați), stabiliți în Tg.
Mureș; au 3 copii: 1. Raul Lucian Țiboc, instructor auto, Tg. Mureș,
căsătorit cu Ana-Maria Teodora (n. Făgăraș), având, la rândul lor, 2 copii:
Ioana Maria și Raul Ștefan, elevi. 2. Ioan Adrian Țiboc, asistent generalist
la SMURD, Tg. Mureș, căsătorit cu Andreea Bianca (n. Fărcaș), care au 3
copii: Ionuț Andrei, Dragoș și Ilinca Miruna, elevi. 3. Silviu-Cătălin
Țiboc, căsătorit cu Loredana (n. Soporan), stabiliți în Marea Britanie, au
un copil, Dominic Matei.
Țiboc Maria, căsătorită cu Florin Breazu, inginer auto, stabiliți în
Alba Iulia; au 3 copii.
Țiboc Nicolae, căsătorit cu Luminița (n. Mocanu), stabiliți în
Luduș; au 2 copii: 1. Paul Țiboc, agent de vânzări în Luduș și 2. Andrei
Țiboc, care urmează studii teologice la Alba Iulia.
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When I see a newly published monograph of a village, the history
of a commune, in a small corner of the country I always think about facts
from the past which are hard to put into words, indescribable thoughts that
escape logic and border faith, spirituality, and human eternity. My
memory brings forth two lines written by George Coșbuc: Picurii cu strop
de strop/ Fac al mărilor potop (Water droplets drop by drop/ Slowly build
up a great flood). These lines are mostly forgotten today, just like the
author whose fate was a tragic one, whose life was dismissed way too soon
– by rushed, superficial, and „postmodern” critique – as just a minor
Romanian writer. The lines of the poem, however, were written for
everyone, including for our old peasants, and carry in them a bit of sensible
and modest wisdom. According to their message, every monograph,
chronicle, and village record all together give us the whole history of our
country. But this is not the case, because it’s not possible. But still, there is
something that makes an impact in the best of these references, something
special put in a nutshell, just like in metonymy or synecdoche the truth
emerges in part.
Villages contain crumbs of past and present life, but this life is the
same in every era. Life mostly belongs to the past because the present only
lasts for a moment (it immediately transforms into the past), and the future
remains unknown, uncertain. Therefore – as the wise Marguerite
Yourcenar once said – love for the past means love for life itself. And the
past, skilfully evoked in the chronicles of our villages by great personalities
or priests, teachers, or history professors speak through their words and
manage to reach into the soul of the reader. To write these chronicles they
usually must start with the distant and uncertain roots, continue with the
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Roman Empire, the turbulent Middle Ages, all that to detail the eras closer
to ours, the ones that offer more generous and accurate historical sources.
Almost every settlement chronicle is written in the voice of the old village,
in the voice of its people, nobles and servants, of the laity and the clergy, of
the Romanians and the minorities; these are the words of churches, of the
heroes that have been sacrificed for a good or a bad cause. The events of
the past show their results in the present times, just as they are, bright or
tarnished, good or desolate, with hope for the future or despair, just like
life.
The villages have forged our Romanian destiny until recently, in
the 20th century. Our society was born in the villages among the peasants
from which every elite group was formed: knezes, judges, voivodes, dukes,
some later becoming boyars and noblemen. At the birth of our medieval
voivodates, villages were turned into states by putting all our rural
settlements under the scepter of one prestigious and respected ruler who
got his power „by the mercy of God”. For many centuries we had – as
Nicolae Iorga said – only villages without a state and in that way we were
able to keep our identity. A village was an unnamed state, a miniature state
with „wise old people” at their helm, with mayors who were chosen and
later became judges or knezes, with hardworking plows, with rich harvests,
with people assigned to protect the community, and with its highly
respected church. Even our medieval and modern towns and markets
were, until a point in history, big open villages with fields brimming with
crops in and around it, with farms, and modest people. The towns
surrounded by massive walls, the households protected by wide, opaque
gates, the fortified churches are not part of our tradition and don’t belong
in our collective memory. The burgs and their menacing walls were
brought to us by our German „guests” who came from a cold, restless,
pragmatic world. Our old defense strategy was not raising walls, but
planning and hiding away until the danger passed. That’s why we have the
saying „the forest is our brother”.
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Most of our modern intellectuals originate from rural areas. Some
neighboring countries have, over time, developed vain and exclusive noble
nationalisms and formed elite groups, in which commoners were allowed
very late and with much difficulty; Romanian nationalism was expressed
in theory and was especially sustained by the intellectuals coming from the
rural areas, for whom the village was as sacred as the holy icons. By 1900,
even our economy was primarily based on agriculture. The great majority
of Romanians were farmers and shepherds, skillful in village crafts, and
servants of the land. Our great creators of spiritual values –even the ones
that had studied in foreign countries – were peasants at their core, or born
in the countryside on wavy hills, on fields that were „scorched and
whitewashed like the gate of Rome” (Nicolae Bălcescu), in „woods of
copper” (Mihai Eminescu). In other words, they lived „at the meadow’s
edge/ at heaven’s gate” (Miorița). Even in the 20th century, some cultural
movements in the country were called semanatorism and poporanism.
Liviu Rebreanu and Lucian Blaga used their positions in the Romanian
Academy to bring praise to the Romanian peasant or homage to the
Romanian village. Blaga, who was born in a place that bore the „sound of
tears” in its name, was convinced that „eternity was born in a village”.
Until recently it seemed that life in villages was dying, crushed by
great cities, industry, urban comfort, and globalization. Today things don’t
seem as clear anymore because of the rapid evolution. The crowds, the
suffocating public transportation, the vehicles stuck in traffic, the
pollution, anger, anxiety, depression, discomfort, drugs, progressivism, etc
became synonyms of life in the city, defining a monster crushing us all. It’s
not surprising that so many people are overwhelmed, sickened,
disappointed, even disgusted by living in a city – especially the foreigners
coming here – that they rediscover the charm of village life, the sweetness
of the hills, the valleys, or the oscillation between the eathly realm and the
cosmic realm (that inspired Blaga when he envisioned the „mioritic
plane”). These people learn again how to smell flowers and fresh grass, how
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to raise livestock, how to cultivate crops and mow the grass, how to make
haystacks, to sing doina, or to dance our traditional dances.
This contemporary need to live in a village is synonymous with the
need to know your roots, the place of your birth or your ancestors, with
the „old humid hearth” (Ion Creangă), with the „evergreen forests and
fields of silk” (Octavian Goga), with the „poor, hardworking peasant
coming down the road” (George Topîrceanu), with the vineyard smelling
of „muscatel and chardonnay, of tender ripe peaches and walnut leaves”
(Ion Pillat). The desolation of our villages has been lamented for a long
time („What is left of this house, neighbor Neculai al Popii?” – Octavian
Goga), from the time the intellectuals started abandoning them when the
„dying plum trees” could barely sway their „ill branches”. Today, some
understand – too few, unfortunately – that abandoning the villages and
leaving them in ruins is a danger to human essence and humanity overall.
In Transylvania – where recently even royalty figures discovered they feel
at home – the longing for old life seems even greater. Nicolae Iorga gave
the best definition of this province surrounded by the Carpathians when
writing one of his best books „Villages and Priests from Transylvania”. For
Romanians, this was the essence of life and the secret of living,
cohabitation, and survival. The peasants have always been the base, and
the priests have always been the spiritual, social, political leaders of the
Romanian peasants because after a while they were not allowed to follow
other leaders.
Today we have the tendency – because of so many temptations and
facilities – to leave to faraway lands, pushed by needs or curiosity, and
forgetting about our roots. However, the place of our birth – a living and
charismatic land – takes its revenge on us, calling us back where we belong,
and if we don’t listen we end up crying bitter tears every time God takes a
parent from us, when people get married or baptize their new children,
when the holiday spirit comes alive within us, when we hear Christmas
carols, when we miss the steaming bread freshly pulled out of the oven; we
cry because our „sorrow flows down the Mureș and flows down every Criș”
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(Octavian Goga). We renounced these perennial values, we rushed to
forget some of the great Romanians, we awoke smarter than the ones who
have awakened us and showed us the right path to follow, and now we
suffer the consequences.
That’s why the initiatives among some of today’s intellectuals,
people with a big heart who are constantly looking for true ways of
resurrecting interest in local and village life have to be respected, praised,
and supported. Ilie Rad, as well as his wife Doina, is not a professor in a
village, nor a priest from the countryside. He is a university professor who
found a way to write, together with Doina, a book about his village,
Nandra. His mind is systematic and organized, like the mind of any
scholar, but he’s working with his soul, like a man who appeared from an
old and partially extinct world. This world is fascinating, full of archaic
words, archeological finds that are thousands of years old, foundation
documents that spawn across seven centuries, a lasting Romanian
community, proper and strong Christian faith, an old school that was first
organized by the Church, departed heroes that used to speak a melodious
Romanian language, wonderful traditions, foreign guests, villagers
relocated across the oceans and (some) returned, hardworking families,
losses and gains, a Godly love for the land, but also much waste during the
past few decades! Ilie and Doina wrote – as someone said in the book – the
novel of the village. I could also call it a hymn, gratitude towards all the
locals of Nandra who are asleep in the ground but who helped to build this
world of today, as much as we have left of it. The beautiful illustrations,
index with names and places, the bibliography, and the summary in
English, not only that they make the book a whole, but they also make it a
work of research, a work „for the mind, heart, and literature”, as Gheorghe
Barițiu would call it.
To me, it feels like his work is also a pleading to enhance dialogue
and sympathy between people. The common denominator of the dialogue
between us, between us and the world, the secret of our survival, the
soothing element of our future life – as the present initiative says – is
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sublimated by this great, beautiful, and overwhelming word: village. Our
villages are two millennia old, originating from a time when our DacoRoman ancestors were defending their settlements with trenches and
mounds of dirt (the Romanian word „sat” – meaning village – , or „fsat” as
it was called in the Middle Ages comes from the Latin word fossatum,
meaning hollow, ditch, trench). The village was the main form of
organization and conservation of life, and a symbol of civilization. That’s
why, turning our attention to our villages – which professors Doina and
Ilie Rad did with discretion and good nature – is an effort of rediscovering
our identity, our authentic life, the one that had given us our being and our
name.
Villages with such sons are fortunate!
Acad. Ioan-Aurel Pop,
President of the Romanian Academy
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The great monograph of a small village
2021 is the year when Nandra celebrates 710 years from its first
mention in a document. It’s not quite a round number (like 700 or 750
years) but it’s a small jubilee nonetheless.
This monograph is written by two authors who are at the peak of
their scientific and intellectual careers, with experience from working on
the monographs of a few personalities that had started as Ph.D. thesis (Eta
Boeriu when it comes to Doina Rad, or Aron Pumnul, Ilie Rad’s thesis).
Doina Rad published two other well-known monographs for two great
writers: Ștefan J. Fay and Cella Serghi. Empathy towards the researched
subject came as a bonus to the research experience. Ilie Rad signed his first
scientific contributions using the name Ilie Radu-Nandra as proof of the
infinite love he feels towards his native village.
As shown in the preface named How an idea was born (Cum s-a
născut o idee) the work for this monograph started under the best auspices,
when he discovered several documents right from the start, documents
with an extremely high historical and documentary value: the original
document that first mentions the village, which was in the possession of
the Hungarian National Archives, the photograph of the Wooden Church
(unknown to researchers) which had been demolished in 1946, the list of
the four men from Nandra who had been executed in 1848, the ASTRA list
with the heroes and the veterans of World War I, etc. For nine months
(January-August 2021) the two authors worked exclusively on this
monograph, postponing all their other scientific and cultural projects, as
well as their yearly vacation.
This effort resulted in a great study that might not be equaled by
any other settlement study in Romania. It’s founded on three important
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sources of documentation: specialized studies (history, geography,
linguistics, literature, etc.), archives (from Bucharest, Budapest, Sibiu, Alba
Iulia, Târgu Mureș, Pitești, Aiud, Ațintiș, Luduș, Bichiș, Nandra), to which
we add oral sources from the locals of Nandra who are around 80 years
old, and from several Americans (Elena Maria Johnson, David Johnson,
John Johnson) with roots in the village „where the Devil had weaned its
children”, as a local said.
The first original thing about it is that the monograph is split into
two parts: A. the historical monograph, and B. The „novel” of the village,
which contains extraordinary events from the part of the world which are
less-known to outsiders.
The first part presents information about the name of the village
and its geographical location, archeological finds from the area (which are
not many, sadly), its presence on the Josephinian, Franciscan, and
Josephinian-Franciscan maps, which the Habsburg Empire took a long
time to create.
Chapter Centuries of Christian Faith (Secole de credință creștină)
talks about the evolution of the local population of Nandra between 17331992 based on religious conscription and civil census, the history of the
Nandra Church, the history of the Parish House, the history of the bell
tower, information regarding the village cemetery, the Church’s fortune,
the list of the priests who had served the village between 1733-2021.
Because in Romania school was considered to be the responsibility
of the Church, two chapters are dedicated to the history of the school in
Nandra from its first mention until 2016, when the school was demolished
and a Community Center was built in its stead, due to the village not
having enough children.
One very detailed chapter is the one entitled The people of Nandra
facing hardships in history (Năndrenii în momente de cumpănă ale istoriei).
It talks about facts related to the villagers during the rebellion of Horea,
Cloșca, and Crișan in 1789, the tragic events in 1848 when four men were
shot and killed by the Hungarian insurgents, the participation of 50
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soldiers in World War I, 5 of which who lost their lives, the villagers'
participation in World War II when 12 of them lost their lives; one of them
(Vasile Iacob) was killed at Cotul Donului, killing witnessed by a comrade
who recounted to his daughter how her father had lost his life (this recount
has a subchapter).
The information on Gheorghe Mâtcă is very interesting, the
sergeant who was decorated five times for his heroic deeds in battle (as a
random fact we mention that Gheorghe Mâtcă had lived in the house
where Perry was born, a house where the son of the brave soldier currently
lives). A chapter that seems to be part of a novel is the one dedicated to
Șofron Trif, the soldier who worked as a plane mechanic, and who was on
the flight that took Prince Carol from Cluj to Bucharest on the 6th of June
1930, Prince Carol being crowned as King Carol II, two days later. The
adventure brought by the arrival of the future king (which involved a
forced landing in a wheat field, then in a cornfield because the Farman
plane had run out of fuel, then out of oil, the discussions with the villagers,
the surprise when the prince drank water out of a common pitcher, etc.)
constitutes a true page out of a novel. We have to remember when the
plane landed in Bucharest, the greatest photographer of the interwar
period, Iosif Berman took the famous photograph of the crew which I was
able to obtain from the family of the mechanic.
There were many important changes in Nandra after World War
II: the abolishment of traditional town halls and their replacement with
temporary committees, then with the People’s Council, following the
Soviet model. The wealthiest men in the village, the „kulaks” were watched
by the Security (an institution established in 1949 on the model of the
Soviet KGB) to later create associations, then the Soviet „kolkhoz” (The
Collective Farm), the chapter ending with the Revolution in 1989, and the
tragic state in which Nandra was, as well as the other Romanian villages in
general as a result of the communist and post-communist regime.
Because it was meant to have a recuperative role as well, this first
part of the book includes a linguistic study of the language in Nandra,
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information on traditions and customs in the village, as well as games from
childhood.
The second part of the monograph constitutes the „novel” of the
village, the presentation of literary facts, some of them even sensational;
they’re about the writings of two foreign travelers in the XVIII century,
about the feelings described by writer Ștefan J. Fay when he was invited by
Ilie Rad to visit the lands of Bichiș-Nandra from where he had been cast
away in 1949; the impressions of German editor, Richard Müller-Schmitt,
the friend of Doina and Ilie Rad. There’s also a published interview of Mrs.
Maria Coțiu, who claims she could write ten books about life in the village
of Nandra (and this interview confirms it). Finally, there are rich memories
and testimonies of Ilie Rad and Doina Rad.
Another exceptional chapter is the one entitled The Poruțești
Family (De neamul Poruțeștilor) where the authors show how the Poruțiu
family ended up in Nandra, the first being Priest Pantelimon (Monu)
Poruțiu who was the village priest for half of a century (1770-1816). Then
they talk about the „Americanized” Nandra local, Nicolae Brudan PoruțiuPerry, who emigrated to the USA in 1907, returning as a representative of
Ford in Romania and Eastern Europe. Perry is presented as a prototype of
the successful man (after he lost two sons and lost his fortune twice), and
he remains an example to follow today. Many aspects of his life are shown
in the interviews of two of his grandsons (David and John), but they
especially come to light from the memories of Elena Victoria, one of his
daughters (his second daughter, Maria Eva is still alive, and she’s 97 years
old). Elena’s memories published in this book have never been seen before
by the public.
When it comes to the Poruțiu family, the two authors reconstituted
in a clever fashion a murder from 1944, when Poruțiu Petru was shot by a
Romanian soldier in his own home in the village, after being instigated by
his brother, Poruț Toader who was unhappy with the way some money was
shared and several other reasons. The murdered man left behind 9 orphan
children.
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Another chapter related to the Poruțiu family is called Memory as
justice (Memoria ca justiție) and starts from an idea written by poet Ana
Blandiana, which says one’s memory can sometimes be a form of justice.
Five years after the murder in 1944, the Poruțiu family was dealt another
blow: Alexandru Ioan Poruțiu – nicknamed „Cuza” because he had the
same name and resembled the first ruler of the United Principalities,
Alexandru Ioan Cuza (1859-1966) – when he was a high school student in
1949, ripped the portraits of a few leaders of the Central Committee of the
Communist Party, and was accused of being a member of the „Yellow
Shirts” Organization that aimed to destroy the social order in Romania at
that time, and counted on the Americans to save Romania from
communism. To avoid being arrested he hid in his parents’ home, and he
remained there for five years, in a hole dug in the summer kitchen of the
family. The story is worthy of a Hollywood movie.
Finally, „Cuza” was betrayed by one of his brothers, who had been
beaten and tortured by the Communist Security to divulge where he was.
Following this, five siblings were arrested and sentenced to two years in
prison for complicity. „Cuza’s” story was recounted by the two authors of
the monograph using 16 files belonging to the National Council for
Studying the Security Archives (CNSAS) and also using oral testimonies.
The interview with Elvira Poruțiu is very interesting as well, as she is the
last survivor (89 years old) of Petru Poruțiu’s family, the one who was shot
in 1944, a woman who had been imprisoned as well for refusing to betray
her brother. It must be mentioned the authors were allowed by the family
to write about the two tragic events, receiving countless photographs,
documents, etc.
The last chapter entitled Miscellaneous (Diverse) is also quite
exciting. It starts with the fascinating story of an Erard piano which was
commissioned from the famous Erard company in Paris by a Serbian king,
after which it arrived in Romania and was used by great pianists, such as
George Enescu. The piano was brought from Moldova to Bichiș, close to
Nandra, barely escaping being destroyed in 1949, when the former owner,
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writer Ștefan J. Fay was exiled by the communists from the village. When
he visited the village 40 years later at the invitation of Ilie Rad, Ștefan J. Fay
(who had become a well-known Romanian writer) found the piano in a
sorry state in the Bichiș Library. Their efforts to get the piano back were
unsuccessful, and in 1998 it was bought by the son of Ștefan J. Fay, the
Honorary General Consul of Romania in Nisa, who then took it to France
and had it reconditioned. Here we also must mention two letters sent by
Iozefa Rad to her son, Ilie who was in America, typical letters that show the
way of thinking in the countryside (the letters are accompanied by
historical, psychological, sociological, and linguistic commentary). There
are four annex pages for the writers who were born or lived in the four
villages of the Bichiș Commune: Ștefan J. Fay (1919-2009) – Bichiș;
Horváth István (1909-1977) – Ozd; Septimiu Bucur (1915-1964) –
Gâmbuţ; Ilie Radu-Nandra (b. 1955) – Nandra.
A brave move on their part was to write down the treasures that
were either destroyed, lost, or stolen, all related to the history of Nandra.
All those who want to learn the ways in which the Security used to handle
things can read the subchapter The Village of Nandra in the Security
Archives (Satul Nandra în arhiva Securităţii). Another subchapter presents
a set of letters from the 60s received by a young local girl from her
neighbors who were in the army.
The study ends with the mention of six generations of locals of
Nandra, as a discreet homage brought to the great-grandparents,
grandparents, and parents of those born there who are alive, and the
Bibliography with an index for names and places.
The book should be of interest for various genres of journalism and
literature: reportage, reconstruction, narration, memorial page, interview,
etc.
Another section that is unique to this monograph is the one with
photographs (136 pages), in which readers can find over 300 colored
photographs. As a great poet once said, „a whole world revives” through
these images.
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We must mention a few other qualities of the monograph:
The scientific accuracy, meaning that numerous claims are based
on documented sources that are richly indicated in the footnotes, like in
any other study.
The objectivity. No matter how much they loved their native village,
the two authors were always objective and impartial. They didn’t turn the
village into a mythical idea, but they presented it with good and bad, just
as life itself: with war heroes and successful people, but with scoundrels
and informers also, with suicides, terrible deaths (by tractor or
electrocution), with distinguished families, but also with many bastard
children, etc.
Religious tolerance. The authors talk impartially about the two
sister churches (the Orthodox and the Greek Catholic ones), about the Neo
Protestant Church that has a lot of members from Nandra, or about the
Church of the Latter Day Saints (Mormon Church) from the USA, a
religion adopted by Perry’s descendants.
The polemic character. This is given by a true investigation
regarding numerous items from the National Heritage that belonged to the
Church in Nandra (such as a book bought with the money donated by
Empress Maria Tereza) that don’t exist today. The authors are critical
against the ones who set a part of the Nadra Church on fire and its
restoration in 2010, or against the sad state in which the village cemetery
is, with a true forest growing on top of it.
Ioan-Aurel Pop, the President of the Romanian Academy, wrote
the Preface for all the contents of this book, and he ended it with the
following:
Villages with such sons are fortunate!
Translated by Diana Livesay
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Prezentarea autorilor
Doina Rad (n. 22 martie 1955,
Cluj-Napoca). Absolventă a Facultăţii de
Filologie din Cluj-Napoca, secţia românăspaniolă (1980), licenţa cu lucrarea Poetica
lui Lucian Blaga, cond. şt., prof. univ. dr.
Mircea Zaciu.
Profesoară de limba română la
Școala „Ion Creangă” din Cluj-Napoca
(1980-2015), între 1991-1999, profesoară de
limba spaniolă la Liceul „Nicolae Bălcescu"
(unde a înființat secția de spaniolă bilingv)
şi cadru didactic asociat la Facultatea de
Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării din Cluj-Napoca,
Departamentul de Jurnalism (1999-2003). A organizat sesiuni științifice şi
întâlniri cu scriitori (Anamaria Beligan, Constantin Cubleșan, Petru
Popescu, Teodor Tanco și mulți alții), cu actori (Radu Beligan) sau vedete
de televiziune (Andreea Marin, Dan Negru), a înființat un Muzeu
Etnografic (ca director la Școala Feleacu, jud. Cluj, 2012-2013) etc.
În 1992 a beneficiat de o bursă de perfecţionare acordată de
Ministerul Învăţământului şi Ambasada Spaniei în România, la
Universitatea din Alcalá de Henares. A susţinut conferinţe la universităţi
din Viena, Sankt Petersburg, Valencia, Helsinki etc., dar și la Centrul de Zi
al Fundației pt. Îngrijirea Vârstnicului Cluj.
Doctor în ştiinţe filologice (distincţia Cum laude), cu monografia
Eta Boeriu (cond. şt.: prof. univ. dr. Vasile Fanache), publicată în 2005
(premiată de Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor din România).
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Membră a Uniunii Scriitorilor din România (din 2012) şi a
Asociaţiei Române de Istorie a Presei (din 2012). Secretar de redacţie al
revistei Excelsior (1992-2006).
A publicat volumele de autor Eta Boeriu. Monografie (2005), Viaţa ca
rescriere. Cella Serghi (2011), Dintre oglinzi paralele (2012), O călătorie la
capătul lumii (în colab. cu Ilie Rad, 2019), Ştefan J. Fay sau Cercul care se
închide (2019). Colaborări la mai multe volume colective, coordonate de Ilie
Rad: Interviuri cu Cella Serghi (2005); Secvenţe din istoria presei
româneşti (2007); Forme ale manipulării opiniei publice (2007); Limba de
lemn în presă – ieri şi azi (2008); Jurnalismul românesc din exil şi
diaspora (2009); Cenzura în România (2012); Tradiții ale presei religioase din
România (2017); Marea Unire reflectată în mass-media (2019). A scris Prefețe
la mai mai multe volume: Iovu Roiban Oroianu, Povestiri din cufărul cu
amintiri (2020); Fostele iubiri. Nouăzeci şi nouă de poezii (2020); Radiografia
unei vieţi (2021); Al. Cucu, Nostalgia amintirilor (2014); Spre apus (2017); De
bunăvoie (2019); Acasă (2020). A îngrijit şi prefațat antologia Eta Boeriu, din
colecția „O sută și una de poezii”, a Editurii Academiei Române.
Colaborări cu zeci de articole și recenzii în ziare şi reviste locale
(Făclia, Adevărul de Cluj, Perspective, Seniorii cetății etc.) sau la reviste de
largă circulaţie (Tribuna, Excelsior, Al cincilea anotimp, Studia
Universitatis „Babeș-Bolyai”, Jurnalul naţional ș.a.).
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Academică (CSPA) din cadrul UBB. Este cofondator al Asociaţiei Române
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cercetare interuniversitară.
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1989 Revolution, in http://www.vlw.euv-frankfurt-o.de/CACES2002/Beitrag_
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Werbung in Rumänien, Hochschulverlag Mitweida, 2008, ISBN: 9789809598-0; Илие Рад, Семантические плеоназмы в румынском языке,
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Addenda: documente oficiale

Pagină din caietul de procese-verbale al inspectorului şcolar Ţiboc Onisie
(Arhiva fam. Ţiboc Ioan)

681

Doina Rad, Ilie Rad

Matricola elevului Trif Ilie din Nandra, pentru anul şcolar 1930-1931.
(Arhiva Şcolii din Nandra)

682

Addenda: documente oficiale

Foaia matricolă a unei eleve din Nandra, anul şcolar 1937-1938.
(Arhiva Şcolii din Nandra).

683

Doina Rad, Ilie Rad

Prima pagină a foii matricole a unei eleve din Nandra, anul şcolar 1940-1941. E de
observat rubricatura foii matricole. (Arhiva Şcolii din Nandra)
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Addenda: documente oficiale

Pagina a II-a a aceleiaşi foi matricole. (Arhiva Şcolii din Nandra)

685

Doina Rad, Ilie Rad

La 29 noiembrie 1941, preotul satului, Virgil Papiu, raportează Protopopiatului
Român Unit din Luduş, conform solicitărilor acestuia, că, „din comuna Nandra,
până la data de 31 octombrie 1941, nu a fost niciun mort pe câmpul de luptă.”
(Arhivele Naţionale. Serviciul Judeţean Mureş. Fond Protopopiatul GrecoCatolic Luduş, Dosar nr. 290, fila 3)
686

Addenda: documente oficiale

Coperta dosarului de Securitate al Comunei Bichiş, unde există mai multe file referitoare
şi la satul Nandra.

687

Doina Rad, Ilie Rad

Un document de acum 100 de ani: aplicaţia pentru o nouă vizită în România (oct. 1922)
făcută de Nicolae Brudan Poruţiu-Perry, pentru a reveni în ţara natală, ca reprezentant
al Uzinelor Ford.

688

Anexe

Intrarea în sat, dinspre Drumul Ţării. Foto: Maria Coţiu.

Troiţa de la intrarea în sat, veche de peste 100 de ani. Nu se ştie cine a făcut-o şi când anume.
Aici este înainte de refacerea acoperişului, cu vechea cruce alături. Foto: Doina Rad

689

Prima pagină (din cele şase) ale actului privind prima atestare documentară a moşiei
Nandra – Landor – Nandorlaka (pentru că satul încă nu exista ca atare), document
păstrat la Arhivele Naţionale Maghiare din Budapesta (Magyar Nemzeti Levéltár).

690

Pagina 2 a aceluiaşi document.

691

Pagina cu scrisoarea întărită şi validată cu sigiliul capitular
imprimat, dată sub formă deschisă şi emisă pe pergament.

692

După scrisul în latina medievală, se poate vedea menţiunea Nandorlaka,
iar mai jos anul 1311. Înscrisul Com. Albensis însemna Comitatul Alba
(Inferioară), din care făcea parte, la acea dată, moşia Nandra.

693

Satul Nandra pe harta iosefină – harta nr. 141 (Josephinische
Landesaufnahme), realizată între 1764-1785, din raţiuni militare. Se vede
aşezarea satului de-o parte şi de alta a Pârâului Nandra (Vallie Nandri).

Satul Nandra, marcat pe harta franciscană (Franziszeische Landesaufnahme),
din 1807.

694

Privire de ansamblu asupra hărții iosefine.

Satul Nandra (Landor) pe harta iosefino-franciscană.

695

Vas din perioada prescitică, vechi de peste 2500 de ani, descoperit la Nandra, în 1890.
Prima lui menţionare: I. Nestor, Der Stand der Vorgeschichtsforschung in Rumänien, în
Bericht der Römisch-Germanischen Kommision (BRGK), Frankfurt/M., 1932, p. 117, n.
481. Vasul se păstrează la Muzeul de Istorie din Aiud.

Acelaşi vas, desenat, cu un element adăugat în partea dreaptă, care arată, conform
limbajului specialiştilor în arheologie, că acest vas a fost descoperit într-o necropolă din
satul Nandra, fără să ştim unde anume era aceasta. Desen preluat din Adrian C.
Florescu, Repertoriul culturii NOUA-COSLOGENI din România. Aşezări şi necropole, în
Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos, vol. IX, p. 9 – 418.

696

Troiţa de la intrarea în sat, cu acoperişul înlocuit şi cu o cruce nouă (sponsor al ambelor
lucrări: Brudan Angela, căs. Gherman). Foto: Nicuşor Rad

Pictură naivă, din interiorul troiţei. Foto: Doina Rad
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Baza crucii din troiţă, cu un text deocamdată indescifrabil. Foto: Bogdan Ilieş
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Crucea pictată din interiorul troiţei. Foto: Doina Rad

699

Năndreanul Trif Onisie (1890-1039), bunicul lui Ilie Rad, primar al comunei Bichiş,
două mandate (1930-1937), din partea Partidului Naţional Liberal (PNL). O realizare
importantă a sa a fost edificarea actualei clădiri a şcolii din Nandra.

Vedere din nord-est a conacului principelui Kemény János din Bichiș, după un desen pe
lemn, reprodus din volumul A székelyföld leirása. Történelmi, régészeti, természetrajzi s
népismereti szempontbol. Irta Orbán Balázs, vol. V, 1871, p. 55. Conacul a devenit
ulterior (şi este şi în prezent) sediul Primăriei Comunei Bichiş.

700

Domnul Primar Mihály Ferenczy-Attila, din Ozd, aflat la al treilea mandat (din partea
UDMR). O realizare importantă din actualul mandat o constituie asfaltarea drumurilor
din comună, inclusiv din Nandra.

Actualul sediu al Primăriei, încărcat de istorie, care a adăpostit, vreme de patru decenii,
inclusiv pianul Erard, la care a cântat, timp de zece ani, între alţii, şi George Enescu.

701

Un alt conac din Bichiş, azi dispărut (după Orbán Balázs, op. cit., p. 56).

Castelul din Bichiş, fost sediu al CAP, unde se petrece o parte din acţiunea romanului
Moartea Baroanei, a povestirii Bal la Castel etc., de Ştefan J. Fay. În prezent, noul
proprietar (persoană particulară) a trecut la renovarea castelului.

702

Scriitorul şi moştenitorul castelului, Ştefan J. Fay (aici la vârsta de 90 de ani), care a
locuit în castel, între 1946-1949. În 1949, între lucrurile arse în curtea Castelului s-a
numărat şi romanul intitulat Nandra.

Blazonul Familiei de Faÿ

703

Nisa (Franţa), Vila Eurêka, 4 septembrie 2021. Placă montată pe peretele de la intrarea
în Vila Eurêka, în memoria scriitorului Ştefan J. Fay, care a trăit şi creat aici în ultimii săi
10 de ani de viaţă (1999-2009).

Nisa (Franţa), Vila Eurêka, 4 septembrie 2021. Doina Rad, Dana Ciocârlie şi Ilie Rad,
alături de celebrul pian Erard 58259, cu o istorie fascinantă. Fotografia este făcută după
lansarea volumului Ştefan J. Fay sau Cercul care se închide, semnat de Doina Rad, şi
după concertul susţinut, la acelaşi pian, de celebra pianistă de origine română,
Dana Ciocârlie.

704

Case acoperite cu paie, dintr-un sat transilvănean (gravură din 1839, după Vasile
Lechinţan, Monografia satelor din Câmpia Transilvaniei, Editura Ecou Transilvan,
Cluj-Napoca, 2018). Conform recensământului oficial, din 1900, din cele 70 de case
existente în Nandra, 57 dintre acestea erau acoperite cu trestie sau paie!

Casa lui Brudan V. Aurel, din centrul satului, construită în 1932. În stânga se poate
vedea poarta „maramureşeană” a casei lui lui Poruţiu Remus, vândută ulterior lui
Brudan Mircea.

705

Imagini din sat

Curtea din Nandra, văzută dinspre Dealul Podirei, proprietatea lui Poruţiu Aron. După
1948, Curtea a devenit sediul CAP Nandra, adăpostind într-un colţ şi un mic magazin
sătesc. Fostului proprietar i s-a lăsat doar o cameră de locuit. Azi este o ruină.

În prim-plan: Curtea din Nandra, care a dat şi numele uliţei După Curte.
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Instantanee din uliţa După Curte.

Un călător singuratic pe uliţa După Curte: Brudan Petru. Foto: Maria Coţiu

Porţiune din uliţa După Curte, pregătită pentru asfaltare. Foto: Nicuşor Rad
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Instantanee de pe ulițele satului

Moldovan Floarea, mândrindu-se cu trei oameni de zăpadă. Foto: Ilie Rad

Un tată cu cei doi feciori, venind de la coasă: Rad Gaftonic, Ilie şi Nicuşor.
Îi salută de pe margine: Tudor. Foto: Ştefan J. Fay
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Una dintre cele 7 batoze ale satului Nandra (aici în curtea unui sătean), în anii ’30,
aceasta aparţinând lui Poruţiu Toader. Se poate vedea tractorul Fordson, tractorul
punând şi ţinând batoza în funcțiune, printr-o curea de transmisie. În spatele tractorului
este batoza (cu „băgătorul” şi femeia care tăia legăturile de la snopi, cu secera), apoi un
elevator, care urca paiele pe săcastrul de paie. Singura persoană care a putut fi
identificată este Bela Csobot (cel cu mustaţă, pălărie şi cravată, sprijinit de roata
tractorului), mecanicul familiei Poruţiu Toader şi Eugenia.

Nonica, soţia lui Poruţiu Onisie, fratele lui Perry, Poruţiu Lenuţa,
Cristureanca, soţia lui Poruţiu Nicolae, fiul lui Onisie, şi Poruţiu
Nicolae. Cei doi copii şi militarul rămân neidentificaţi.
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710

O fotografie istorică: Biserica de lemn din sat, demolată în 1946, şi clopotniţa de lângă altarul bisericii. Persoanele din fotografie:
Baciu Octavian (fratele preotesei), Ignat Victor (fratele preotului), Ignat Maria (n. Baciu, preoteasa), mama preotului Ignat,
preotul Ignat Eugen Valer, Ignat Puşi, soţia lui Victor Ignat. Cei doi copii: fetiţa Cecilia Ignat (de 2 ani, n. în Nandra, 1944) şi
Ignat Emanoil Alexandru (de 3 ani, născut în 1943, la Turda). (Arhiva fam. Cecilia Ignat-Şchiopu).

711

Casa parohiala din Nandra. După plecarea, în 1948, a ultimului preot greco-catolic, Ignat Valer Eugen (căruia i se datorează
aceste două fotografii istorice), casa parohială a devenit magazin sătesc, apoi a fost demolată, la 25 mai 1963. (Arhiva fam. Cecilia
Ignat-Şchiopu).

Clădirea actuală a Bisericii din Nandra, după renovarea din 2010. Foto: Doina Rad

Clopotniţa bisericii, după mai multe consolidări şi renovări. Foto: Doina Rad
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Semne făcute pe grinzile clopotniţei (în prim plan: patru linii), făcute la mutarea din
curtea fostei biserici de lemn. Foto: Bogdan Ilieș

Clopotele – vechi de peste un secol. Foto: Bogdan Ilieș
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Iconostasul şi altarul bisericii. Foto: Doina Rad

Sfinţii Apostoli Pavel, Marcu şi Ioan (detaliu de pe iconostas). Foto: Doina Rad
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Pronaosul bisericii, care a fost cândva neîncăpător. În prezent, în mod obişnuit,
la slujbele religioase participă maximum zece săteni. Foto: Doina Rad

Candelabrul din pronaos. Foto: Doina Rad
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Episcopi, arhiepiscopi şi mitropoliţi, greco-catolici şi ortodocşi, care au
hirotonit preoţi slujitori în Nandra.

Inochentie Micu-Klein (1692-1768)

Ioan Suciu (1907-1953)

ÎPS Andrei Andreicuţ (n. în 1949)

ÎPS Irineu Pop (n. în 1953)
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Şapte slujitori ai altarului, în Nandra, şi doi dieci (în ordine cronologică)

Pr. Ignat Eugen

Pr. Ognean Ioan

Pr. Roşca Ioan

Pr. Pompei Laurenţiu

Pr. Suciu Melinte

Pr. Cândea Virgil

Pr. Bucea Lucian

Diac Ciuca Emil Sr.

Diac Ciuca Emil Jr.

717

Icoana Maicii Domnului

Basorelief reprezentând-o pe Maica Domnului cu Pruncul, expus la intrarea în biserică.
Autor necunoscut. Foto: Doina Rad

718

Octoihul de la 1777, fost în patrimoniul Bisericii din sat, aflat acum
într-un loc încă neidentificat.
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Partea laterală, faţă, a lăzii în care s-a aflat arhiva Bisericii din Nandra, arhivă căreia i s-a
dat foc, în anul 2010, cu ocazia renovării bisericii. Foto: Doina Rad

Şemineul din biserică, adevărată operă de artă. Foto: Doina Rad
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Coperta manuscrisului (48 de pagini), cu informaţii privind istoria Bisericii din Nandra,
avându-l ca autor pe Pr. Ignat Eugen Valer. La plecarea din Nandra, autorul a luat
manuscrisul şi l-a păstrat în locuinţa personală, până în 1995, când preoteasa Maria
Ignat a donat Bisericii Greco-Catolice „Sf. Gheorghe”, din cartierul clujean Gheorgheni,
acest manuscris. Se pare că, în 1997, manuscrisul a fost preluat de la amintita parohie şi
predat Episcopiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla. Din păcate, acesta nu a fost găsit în
arhiva Episcopiei.
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Crucile satului Nandra

Crucea nouă, de la intrarea în sat
(sponsor: Brudan Angela, căs.
Gherman).

Crucea din mijlocul satului, de la
intersecţia uliţelor.

Crucea de la ieşirea din sat, spre hotar,
pusă de Trif Anica (sponsorul Cristului
actual: Rad Ilie și Doina).

Crucea de lângă Fântâna de Cheatră
(sponsor: Fam. Brudan Filuc şi
Anica).

722

Imagine din partea veche a cimitirului din sat. Se pot vedea crucile din lemn, care au ars
odată cu vegetaţia, căreia i s-a dat foc, în primavara anului 2021. În fundal, se vede
pădurea care a invadat cimitirul… Foto: Doina Rad
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Secvenţă din hotarul satului (primăvara anului 2021). Foto: Nicușor Rad

Fântâna de Cheatră, în 2021, reper important pentru hotarul din satul Nandra.
Construită în 1927, cum se poate vedea pe partea superioară, aceasta este acum
nefolosită. Un năndrean, stabilit la Cluj şi ajuns la capătul vieţii, a spus unei consătene
că singura lui dorinţă ar fi să mai bea apă din această fântână! Foto: Ilie Rad
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Fragment (pag. 450) din Şematismul veneratului cler al Arhidiecezei Metropolitane
Greco-Catolice Române de la Alba Iulia şi Făgăraş, pre anul Domnului 1900, de la Sânta
Unire 200, Tipografia Seminarului Arhidiecezan, Blaj, 1900, în care se consemnează,
pentru prima oară, existenţa unei şcoli de lemn, în Nandra, datând din anul 1885.

Actuala clădire a Şcolii din Nandra, inaugurată în toamna anului 1937, în timpul
mandatului de primar al comunei Bichiş al năndreanului Trif Onisie și dezafectată în
2015. Renovată şi modernizată, clădirea îndeplineşte în prezent rolul Căminului
Cultural. Puţinii copii, care există în sat, sunt duşi cu microbusul la Şcoala din Bichiş.
Foto: Doina Rad
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Elevi ai Şcolii din Nandra, împreună cu învăţătorii lor

Dacă fotografia este din anii 1935-1937, învăţătorul ar putea fi Nica Alexandru,
menţionat în arhiva şcolii, pentru cei doi ani şcolari.

Nandra, anul şcolar 1937-1938. Elevii împreună cu învăţătorul Rusu Remus. S-au
identificat, în mod cert, doar patru persoane: Poruţiu Otilia, Poruţiu Remus, Trif Iozefa şi
Ţiboc Anica (căs. Brudan). Numele celor 70 de elevi înscrişi în clasele I-V, în anul şcolar
1937-1938, se află la pag. 150 din acest volum. Preotul din spatele elevilor este Virgil Papiu.
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Nandra, 1961, în curtea şcolii. Rândul din spate: Ciuca Iuliana, […], Iacob Elena, Brudan
Cornelia, Brudan Victoria, Trif Marilena, Brudan Ortensia, […], Poruţiu Georgeta,
Brudan Anişoara, Poruţiu Amalia, Iacob Olivia, Brudan Maria. În rândul al doilea: Brudan
Lenuţa, Brudan Eufimia, înv. Răchită Lucreţia, Luca Elena, Iacob Lucreţia. Rândul de
băieţi: Burciu Gavril, Brudan Viorel, Popa Ioan, Burciu Vasile, Brudan Liviu, Iacob Aron,
Brudan Ilie. În faţa acestora: Brudan Remus şi Poruţiu Ioan.

Elevi din Nandra şi Gâmbuţ, în clasa a V-a, 1976, la Şcoala din Bichiș: Brudan Octavian,
Trif Ioan, Coman Lenuţa (Gâmbuţ), Brudan Stelian, Olar Maria (Gâmbuţ), Brudan Dorin,
Popa Leonte (Gâmbuţ), Coman Victoria (Gâmbuţ), Moldovan Cristian, alături de
profesoara-dirigintă, Solyom Maria Magdalena.
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Învățători din satul Nandra

Rusu Remus cu soţia şi cei
doi copii

Ignat Maria cu soţul, preotul
Eugen Ignat

Răchită Lucreția

728

Prima pagină dintr-un proces-verbal deteriorat, din 24 oct. 1928, cu multe informaţii
despre Şcoala Primară de Stat din Nandra (învăţător fiind Ioan Medan). (Arhiva Şcolii
din Nandra, neprelucrată, păstrată la sediul Primăriei din Bichiş)

729

Paginile de catalog ale unui elev din Nandra, aflat în clasa a V-a, la Şcoala Generală din
Gâmbuţ, anul şcolar 1966-1967. (Arhiva Şcolii din Gâmbuţ, păstrată la Primăria
Comunei Bichiş)

730

Din manualele şcolare ale anilor ’60.
Zeci de copii din Nandra au învăţat după ele!

Prima zi de școală.

Electrificarea satelor.

731

Ilustrație pentru învățarea cifrei 5.

Ilustrație pentru învățarea cifrei 7.

732

Scrisoarea preotului din Nandra, Pop Anania, cu privire la cei patru bărbaţi din Nandra,
ucişi pe un deal de lângă satul Petrilaca, de către insurgenţii maghiari din Herepea, în
timpul Revoluţiei de la 1848 (Arhivele Naţionale. Serviciul Judeţean Alba, Fond
M.R.U.B. – Consistoriu, D. 105-110/1849, fila 29).

733

Fotografii rare

Convoi de prizonieri români, în Primul Război Mondial.
E posibil ca între ei să fie şi soldaţi din Nandra. Sursa: Internet.

Maria Tănase, la un spectacol pentru soldaţii români de pe Frontul de Est.
Sursa: Agerpres Arhivă.

734

735

Cele două file cu evidenţa soldaţilor încorporaţi din satul Nandra, întocmită de Primăria
satului Nandra, la solicitarea Astrei (file păstrate la Arhivele Naţionale. Seviciul
Judeţean Sibiu, Fond ASTRA, inv. nr. 453, dosar 1/B, f. 238).

736

Veterani ai Primului Război Mondial (ale căror fotografii s-au păstrat),
care au contribuit la făurirea României Mari.

Brudan Onisie

Poruţiu Petru

Ţiboc Onisie

Carte poştală de epocă, celebrând făurirea României Mari.

737

Eroi din Primul și din Al Doilea Război Mondial

Brudan Aron (d. 1945)

Brudan Ilie (d. 1914)

Circa Viorel (d. 1944)

Iacob Vasile (d. 1942)

738

Năndreni veterani, din Al Doilea Război Mondial

Andreşan Ioan

Brudan V. Aurel

Brudan Dionisie

Brudan Ilarie

Coman Emil

Luca Nicolae

Mâtcă Gheorghe

Trif Nicolae

Trif Șofron

739

Medalii obținute de serg. Gheorghe Mâtcă

Bărbăţie şi Credinţă, cu Spade, cl. a III-a

Virtutea Militară de Război

„Victoria URSS. Pentru victoria asupra Germaniei în Marele Război
pentru Apărarea Patriei, din 1941-1955”

740

Eliberarea de sub jugul fascist

Crucea comemorativă

Conform Decretului nr. 110 din 1995, Preşedintele României, Ion Iliescu, îi acordă
veretanului Gheorghe Mâtcă Medalia „Crucea Comemorativă a celui de-Al Doilea
Război Mondial, 1941-945”, „pentru serviciile militare aduse statului român în timpul
celui de-al Doilea Război Mondial”.

741

Document militar, privitor la sold. Mâtcă Gheorghe, de unde rezultă că acesta a fost
internat în spital, „suferind de plăgi în secţiune prin gloanţe, în antebraţul stâng”
(Arhivele Militare Piteşti).

742

Foaia matricolă a soldatului Trif Şofron (din 8 mart. 1930), de unde rezultă pregătirea sa
ca mecanic de avion (Arhivele Militare Piteşti).

743

Certificatul de bună purtare, acordat de Regimentul 85 Infanterie, la 27 noiembrie 1938,
sergentului Brudan Ilie.

744

745

Fotografie celebră (datorată celui mai mare fotograf al perioadei interbelice, Iosif Berman), din momentul aterizării, pe Aeroportul
Băneasa din Bucureşti, a avionului „Farman”, care l-a dus pe Principele Carol, la 6 iunie 1930, de la Cluj la Bucureşti. În 8 iunie va
deveni Regele Carol al II-lea al României. În dreapta fotografiei este Trif Şofron, mecanicul avionului. (Arhiva fam. Maria Praporgescu)

Titlu de proprietate, eliberat cu ocazia Reformei agrare din 1945. Reproducem un
fragment din textul de pe aceste titlu, pentru a vedea cum se politiza atunci realitatea:
„1864

Ministerul Agriculturii şi Domeniilor

1907.

Titlu de proprietate.
Noi, Ministru Secretar de Stat la Departamentul Agriculturii şi Domeniilor, în baza
hotărârii Comitetului Comunal de împroprietărire, ales de obştea sătenilor plugari, lipsiţi
de pământ sau cu pământ puţin, în virtutea Decretului-Lege pentru Înfâptuirea Reformei
Agrare, Nr. 187/1945, data plugarilor de Guvernul de largă concentrare democratică,
prezidat de Dr. Petre (sic!) Groza:
DECRETĂM:
Săteanul plugar Szereş Ştefan din comuna Nandra, satul Iştihaza, judeţul Turda, este
împroprietărit pe lotul nr. 7 de … iug[ăre]: 800 m.p., din moşia expropriată de la Kemény
Simion, situat în comuna Nandra, jud. Turda.
Primeşte, pe lângă lot, în deplină proprietate, şi următoarele …
Va exercita asupra celor de mai sus toate drepturile şi obligaţiunile ce decurg din
această lege.”

746

Cererea lui Iacob Neculae, adresată Sfatului Popular al comunei Bichiş, înregistrată cu
nr. 1521, din 23 noiembrie 1955, prin care donează Sfatului Popular al comunei Bichiş
suprafaţa de 2 ha şi 30 de ari, pe termen de un an („iar pe urmă rămân proprietar”),
pentru a intra în Întovărăşirea „1 Mai” din comună, sub pretextul, sugerat de autorităţi,
că, având 78 de ani, „nu mai pot munci nici eu, nici bătrâna mea”. Cererea este scrisă cu
cerneală roşie, culoare mult îndrăgită de comunişti. (Arhiva comunei Bichiş, Registrul
agricol)

747

Bancnote din perioada interbelică, folosite și de năndreni

748

Bancnote din Republica Populară Română

Bancnotă emisă de Armata Roşie de ocupaţie, cu inscripţia:
„Primire în toate plăţile este obligatoare. 1944”

749

Bancnote din Republica Socialistă România

750

Familii de năndreni

În fotografie: Poruţiu Lucreţia, Poruţiu Maria, Poruţiu Elvira, Poruţiu Victoria,
Poruţiu Mihai, Poruţiu Petru, Poruţiu Alexandru, Poruţiu Teodor ş.a.

În fotografie: Poruţiu Mihai, Poruţiu Teodor, Poruţiu Petru, Poruţiu Iustina,
Poruţiu Victoria, Poruţiu Maria, Poruţiu Lucreţia, Poruţiu Elvira, Poruţiu Alexandru,
Poruţiu Anica ş.a.

751

Brudan Onisie, Iuliu, Nicolae, Mandi, Roman, Teodora, Ana, Virgil.

Oradea, 1973, la nunta lui Horia. Bătrânul Circa, alături de cei nouă copii ai săi:
Toader, Ştefan, Horia, Vasile, Viorel, Petru, Alexandru, Victoria şi Maria.

752

Familia Maria şi Valer Eugen Ignat. În rândul din spate, copiii lor: Emanoil, Olimpia,
Cecilia şi Octavian.

Un grup de năndreni, la Heria, la nunta Niţei. Între participanţi: Brudan Vasile, Riţa,
Petru, Adrian, Elena, Viorica, Ţiboc Elena, Cosma Anica, Iacob Ioan, Maria Coţiu ş.a.

753

Poruţiu Laurean şi
Brudan Aurel

Circa Lucreția, Toader, Maria, Viorel, Horia,
Victoria

Poruţiu Valoghe (dreapta), cu un
prieten, la o nuntă.

Soţia lui Iacob Ioan,
Poruţiu Anica

754

Circa Lucreția, cu fetele sale,
Victoria şi Maria

Circa Lucreția, Victoria,
Toader, Petru, Viorel, Horia

Circa Victoria şi Alexandru

Nonica, împreună cu nepoata,
Poruţiu Lenuţa

755

Copiii familiei Iustina şi Petru Poruţiu (în ordinea naşterii)

Petru (1920-1986)

Lucreţia (1921-1987)

Anica (1923-2014)

Maria (1925-1990)

Victoria (1927-2020)

Alexandru (1930-2020)

Elvira (n. 1932)

Teodor (1934-2014)

Mihai (1938-2014)

756

Cei 9 copii ai familei Circa (în ordine alfabetică)

Alexandru (1929-2018)

Aron (1935-2010)

Horia (n. 1941)

Maria (1927-2013)

Petru (n. 1939)

Toader (n. 1932)

Vasile (1934-1998)

Victoria (1931-2015)

Viorel (1943-2017)

757

Familia lui Iacob Gheorghe (zis Ghiurcuţa) şi rude ale lor.

Nandra, 12 august 1973. [?], Rad Ilie, Poruţiu Ioan, Brudan Liviu, Popa Ioan, Brudan
Partenie, Mâtcă Ioan, Trif Partenie, Brudan Ilie, Iacob Ioan, Brudan Emil.
Foto: Vasile Iacob.

758

Brudan Viorica, Mircea şi Ilarie, la o nuntă.

Filip Elvira, Brudan Mircea, [?], Ciuca Vasile, Ciuca Emil, Ciuca Elvira,
Tatu Aurel şi Iuliana.

759

Poruţiu Ioan, Poruţiu Remus, Poruţiu Otilia, Poruţiu Anica.
În braţele lor: Monica şi Ioan.

Luca Nicolae şi Petru, împreună cu Nuţa, Lena, Domnica şi Cica.

760

Ţiboc Onisie şi Susana, cu patru
nepoate: Lucreţia, Maria, Elena şi Emilia

Circa Teodor

Poruţiu Iustina, cu două dintre fetele sale, Maria şi Elvira, ţinând-o în braţe pe nepoţica
Georgeta, fiica lui Poruţiu Petru

761

Iacob Ana, Poruţiu Maria (în
braţe cu Iacob Petru), Poruţiu
Lucreţia. În faţă: Poruţiu Aurelia
şi Elena.

Brudan Onisie, Niţa Mătăsaru,
Samoilă, Ana.

Brudan Filon, Anica, Filuc şi
Liviu.

Familia Ţiboc Nicolae şi Maria,
cu patru copii ai lor: Ioan, Maria,
Nicolae şi Cristina.

762

Cupluri de năndreni

Brudan Mircea şi Maria

Cozma Casian şi Elena

Ursu Nicolae şi Lucreţia

Rad Ilie și Doina

763

Părinți cu copiii lor

Brudan Filip, Jenica, Mircea şi
Septimiu

Brudan Rachica, cu Gligoraş şi
Chimuluc

Brudan Victoria, cu Tăvişor şi
Marius

Rad Iozefa cu Nicuşor, Trif
Olimpia cu Felicia și Tăvișor

764

Pionieri, elevi şi copii din Nandra

Brudan Andrei

Brudan Daniel

Ţiboc Emilia, Hortensia şi
Brudan Mărioara

Rad Ilie

Circa Teodor, cu un frate
și o soră

765

Copii din Nandra

Serbare la Școala din Nandra: Dan Emilia, Brudan Dănuţ, Brudan Dana, Brudan
Marius, Trif Marinela, Brudan Marcel, Iacob Felicia şi înv. Oltean Victoria

Tineri la colindat, în Nandra: Brudan Dănuț, Dan Ioan, Iacob Felicia,
Moldovan Cristian, Brudan Dorina, Brudan Octavian, Rad Nicușor, Ciuca Emil, Brudan
Sorin, Brudan Marcel, Brudan Daniela, Dan Emilia, Trif Marinela, Brudan Tinie.
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Copii și tineri din Nandra

15 august 1971, Sovata, cu ocazia unei excursii organizate de conducerea CAP-ului din
Nandra. În rândul din spate: Brudan Partenie, Rad Ilie, Ţiboc Emilia, [?],
Brudan Andrei, Brudan Mărioara, Brudan Mircea (brigadierul şi organizatorul
excursiei), Brudan Lăluț, Brudan Aurel, Moga Laurean, Ţiboc Georgel, Brudan Emil,
Ţiboc Emil, [?], Brudan Angelica, Brudan Nicolae, Brudan Aron.

Elevi la Şcoala Generala din Bichiş, clasa a V-a: Brudan Stelian, Brudan Octavian,
Trif Ioan, Brudan Dorin, Moldovan Ministru, Popa Leonte (din Gâmbuţ),
Coman Lenuţa, Olaru Maria, Coman Victoriţa (toate din Gâmbuţ).

767

Adolescenți din Nandra

Brudan Octavian, cu doi prieteni

Ciuca Maria

Iacob Elena

Csobot Bela

768

Poruţ Toader

Rad Ilie

Răchită Maria

Trif Olimpia

769

Tineri din Nandra, absolvenţi de liceu

Andreşan Ioan

Bota Alin

Ciuca Elvira

Ciuca Emil

Iacob Felicia

Iacob Palaghia

Trif Vladimir

Ţiboc Emilia

Ţiboc Ioan

770

Câţiva năndreni, absolvenţi ai învăţâmântului superior

Bota Andrea, abs. Drept

Ec. Brudan Angela

Ing. Cîmpean Şofron

Ing. Cosma Ilie

Ing. Popa Ioan

Ing. Poruţiu Ioan

Ec. Trif Eugen

Ec. Trif Marinela

Subing. Ţiboc Hortensia

771

Alţi absolvenţi ai învăţământului superior

Prof. Circa Hortensia

Dr. Ciuca Bogdan

Ing. Costea Ileana

Ing. Poruțiu Amalia

Ing. Poruțiu Felicia

Prof. Trif Elena

Tineri din Nandra, care au urmat alte cariere

Brudan Marius

Brudan Stelian

772

Trif Ioan

Năndreni care au ales cariera de dascăl

Brudan Marioara

Brudan Mircea

Ciuca Lidia

Cozma Mirela

Huciu Nicolae

Poruţiu Octavian

Rad Ilie

Răchită Lucreţia

Trif Maria

773

Năndreni care au ales cariera militară (Armată, Miliţie, Poliţie, Jandarmerie etc.)

Brudan Andrei

Brudan Liviu

Brudan Octavian

Cosma Ilie

Rad Nicuşor

Trif Ioan

Amintire din armată. În medalion: Brudan Octavian și Trif Ioan

774

Alte amintiri din armată

În medalion: Brudan Emil

În medalion: Bota Florin

775

Năndreni în haine militare

Andreşan Ioan, cu banderola de
sanitar

Brudan Alexandru cu un
camarad

Brudan Octavian cu un prieten

Perry, soldat în Armata Americană

776

Iacob Vasile, eroul de la
Cotul Donului

Moga Vasile

Poruţiu Onisie (dreapta),
fratele lui Perry

Fraţii Ţiboc Georgel şi Emil

777

Alţi năndreni în timpul satisfacerii serviciului militar

Brudan Toader

Cîmpean Şofron

Cosma Ilie

Poruțiu Alexandru

Rad Gaftonic

Rad Nicuşor

Trif Toader

Ţiboc Cornel

Ţiboc Ioan

778

Doi lătureni din satul Botez:
Rad Petru şi Rad Gaftonic.
Al doilea s-a căsătorit în Nandra.

Circa Aron şi Circa Vasile, doi
tineri încrezători că viaţa le va
oferi multe bucurii şi satisfacţii.

Două familii de năndreni şi câţiva oaspeţi: Brudan Victoria şi Octavian, Vlas Ana,
Rad Gaftonic, Vlas Doina (căs. Rad), Rad Iozefa, Trif Olimpia, Vlas Ioan, Trif Anicuţa.
În faţă copiii: Brudan Octavian şi Marius, Iacob Felicia şi Rad Nicuşor.

779

Năndreni în haine tradiționale

Brudan Maria

Brudan Octavian şi Victoria

Brudan Toader şi Elena

Trif Anica şi o prietenă

780

Poruţiu Anica şi o prietenă

Trif Ilie

Trif Iozefa

Trif Olimpia

781

Brudan Ilie cu două consătene.

Maria Margareta Fay-Mănoiu

Ignat Cecilia

Țiboc Anica și Elena.

782

Portrete de bărbați din Nandra

Brudan Octavian

Brudan Petru

Coman Filon

Iacob Ioan

Mâtcă Ioan

Poruţiu Ioan

Poruțiu Pamfil

Trif Partenie

Ţiboc Nicolae

783

Brudan Filip

Brudan Ilie

Brudan Ioan

Brudan Octavian

Luca Petru

Poruţiu Laurean

Trif Ioachim

Poruțiu Valoghe

Rad Gaftonic

784

Portrete feminine din sat (I)

Brudan Elena

Brudan Floarea

Ciuca Iuliana

Coman Maria

Iacob Aurelia

Trif Anica

Trif Floarea

Trif Maria

Trif Otilia

785

Portrete feminine din sat (II)

Bota Mariana

Fay-Mănoiu Maraca

Iacob Elena

Ignat Cecilia

Ignat Olimpia

Poruţiu Lenuța

Poruţiu Georgeta

Rad Iozefa

Sârbu Elena
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Grupuri de bărbaţi din Nandra

Ţiboc Cornel, Ciuca Emil, Brudan Andrei, Brudan Roman, Brudan Petru,
Moga Vasile, Brudan Aron ş.a.

La SMT Bichiş: Bihorean Adrian, Mihaly, Cosma Ilie, Brudan Octavian,
Poruţiu Remus, Csiky Iosif, Răchită Vasile, Popa Vasile, Palfy Gheorghe ş.a.
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Clasicele fotografii de la ţară, puse în ramă şi aşezate, de regulă,
în camera „dinainte”

Brudan Ioan şi Palaghia

Iacob Vasile şi Elena

788

Ignat Eugen şi Maria

Poruţiu Ioan și Anica

789

Poruţiu Nicolae-Perry şi Ema

Poruţiu Remus şi Otilia

790

Miri din Nandra

Brudan Andrei şi Felicia

Brudan Octavian şi Victoria

791

Duma Vasile şi Maria

Pol Dionisie şi Felicia

792

Poruţiu Octavian şi Dorina

Rad Gaftonic şi Iozefa

793

Rad Ilie şi Doina

Rizoli Candido şi Elvira

794

Sârbu Vasile și Elena

Mai mulți năndreni, la o nuntă la Aiud.

795

Moga Laurean și Maria

Moldovan Florentin și Maria

Poruţ Petru şi Anica

Ţiboc Cornel şi Emilia
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Nunţi pe uliţele satului

Rad Ilie şi Doina

Bihorean Adrian şi Aurelia

Nunta lui Trif Eugen. Aproape toate femeile din Nandra, în ziua nunții,
pot fi identificate aici.

797

Brudan Liviu şi Gheorghina, la nunta de la Luduș.

Alai de nuntă, cu mirii Poruţiu Petru şi Anica, în trăsuri de epocă, pe drumul dintre
Ranta Bogăţii şi Nandra.

798

Trei fraţi Poruţiu, coborâţi parcă de pe Columna lui Traian: Petru (lui i se vede doar
mâna), Gheorghe şi Gligor. Gheorghe, cel din mijloc, este tatăl lui Nicolae Brudan
Poruţiu-Perry

Casa din Nandra, în care s-a născut năndreanul americanizat, Perry, în 1888. În ea
locuieşte, în prezent, fiul veteranului Gheorghe Mâtcă, Ioan Mâtcă.

799

Palatul Bursei de Valori din Cluj, construit de Camera de Comerţ şi Industrie din Cluj.
Aici şi-a avut sediul, în perioada interbelică, reprezentanţa Uzinelor Ford în România,
Perry Automobile. După război, clădirea a fost repartizată Armatei (Casa Armatei,
Cercul Militar de azi).

Nicolae Perry, fotografiat la Cluj, în faţa unei maşini Ford. Foto: Colecţia Andrei Klein.

800

Familia lui Nicolae Brudan Poruţiu-Perry.

Nicolae Perry

Ema Perry

Maria Eva Perry

Elena Johnson

Stanley Johnson

Linda Johnson

David Johnson

John Johnson

Nandra Johnson

801

Perry împreună cu fetele sale: Maria Eva şi Elena Victoria.

Unul dintre nepoţii lui Perry, John, la nunta fiicei sale, Melissa: Katherine, John Sr.,
Melissa, Jason (soţul Melissei), Jenifer (soţia lui John Sr.), John Jr şi Jessica.

802

Adresă de la Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Direcţia Evidenţa Populaţiei, Serviciul
Stare Civilă, care clarifică existența celor doi copii decedaţi ai familiei Nicolae şi Ema
Poruţiu-Perry, Gheorghe şi Cristian, putându-se astfel completa informaţiile despre
Gheorghe, din lucrarea semnată de Varga Atila şi Amalia-Bianca Poruţiu, Oameni şi
locuri în inimă. Monografia Familiei Poruţiu (1640-2013). Elite, călători şi frumuseţi de
altădată. [Prefaţă de PS Florentin, Episcop Eparhial de Cluj-Gherla. Postfaţă de prof.
univ. dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române],
Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2014, p. 243.

803

Cartea lui Mormon. Un alt testament al lui Isus Hristos, publicată de către Biserica lui
Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă (2005), tradusă impecabil în limba română,
de-a lungul multor ani, de către Ema Filipescu Poruţiu-Perry şi fiica acesteia,
Elena Victoria Johnson.

Maşini de epocă, expuse la sediul Companiei Perry Automobile din Cluj.
(După www.facebook.com/OrasulMeuIubit/)

804

Clopotul donat de familia Perry, în timp ce locuiau la Cluj, Catedralei Greco-Catolice
„Schimbarea la Faţă” din Cluj, cu următoarea inscripţie: „Donat de familia Perry
Poruţiu, în amintirea puişorului lor Cristian, decedat 19 aprilie 1923”. După 100 de
ani, clopotul este încă funcţional. Informaţie şi foto: Amalia Bianca Poruţiu.

Piatra de mormânt a lui Perry, cu următorul text: Nicholas B Perry/ SFC US Army/
World War I/ March 1 1888-Mai 19 1968 (= Nicolae B[rudan] Perry/ Seargent First
Class (Sergent Clasa I) al Armatei Americane, Primul Război Mondial, n. 1 martie 1888
– d. 19 mai 1968).

805

Oaspeţi străini în Nandra

Richard Müller-Schmitt, editor german de la celebra Editură Reclam, la prima lui vizită
în Nandra (1992), împreună cu Ilie Rad şi părinţii acestuia, Rad Gaftonic şi Iozefa, şi
nepoţii lor, Mihai şi Tudor Rad.

Profesorul american Thomas Mwanika (1944-2020), cadru didactic la State University
of New York College at Cortland, în vizită la familia Rad. A fost primul afro-american
care a ajuns în satul Nandra. Aici, alături de Nicuşor Rad.

806

Prof. univ. dr. Coralee Burch (1943-2018), de la State University of New York College at
Cortland, pe băncuţa din fața casei lui Ilie Rad, alături de părinţii acestuia: Rad Gaftonic
şi Iozefa, cu ocazia vizitei sale la Nandra (1995).

Prof. univ. dr. Henry Steck, de la State University of New York College at Cortland, cu
ocazia celei de-a doua vizite la Nandra. Aici este în camera de „dinainte” a familiei Rad,
alături de Mihai Rad. În Nandra s-a întâlnit şi a povestit cu veteranul de război, Nicolae
Luca.
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Excelenţa Sa, Domnul Ambasador Eliezer Palmor (născut în România, ambasador al
Statului Israel în mai multe capitale ale lumii), împreună cu Doamna
Shoshana Palmor, alături de Ilie Rad şi părinţii acestuia, Iozefa şi Gaftonic Rad.

Sharon şi Bill Pesesky, de la State University of New York College at Cortland, împreună
cu fiul lor, Mitchell, în vizită la Nandra, asistând la mulsul oilor, alături de Doina Rad.
În fundal se văd Dâlmile lu’ Firi şi pădurea Prigoana.

808

Năndreni pe meleagurile lumii

Cosma Ilie şi Dorina,
la Capitoliu (SUA)

Maria Coţiu (n. Iacob), pe o
stradă din Stokholm

Rad Ilie şi Doina în Insula
Paştelui (Chile)

Tatu Cornel şi Iuliana (n. Ciuca),
în Germania
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Familia Poruţiu, după ieşirea din închisoare a unora dintre membrii ei (cei scrişi cu
bold). Rândul de sus, de la stânga la dreapta: Poruţiu Alexandru, Poruţiu Maria,
Poruţiu Elvira, Poruţiu Mihai, Poruţiu Victoria, Poruţiu Lucreția, Poruţiu Teodor.
Rândul de jos: Poruţiu Iustina, ţinându-l pe genunchi pe primul nepot, Frătean
Alexandru, Poruţiu Ana (căsătorită Fratean), ţinând în braţe pe cel de-al doilea băiat,
Frătean Dan, Poruţiu Petru.

Târgu Mureș, 11 august 2021. Cu Doamna Elvira Poruțiu, după interviul realizat.
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Placa memorială, de pe zidul Bisericii din Nandra, cu cei 22 de eroi ai satului, concepută
de artistul Könczey Elemer, unul dintre cei mai mari graficieni ai României
contemporane.
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Patru cărţi în care se vorbeşte şi despre Nandra.

812

Iulie, 1980, curtea Bisericii din Nandra. Doamna Elena Mihu, inventariind
cărţile de patrimoniu din Nandra. (Arhiva Elena Mihu)

După odiseea plimbării prin mai multe localităţi, o parte a cărţilor de patrimoniu din
Nandra se află în aceste 12 cutii aflate în biblioteca Parohiei Ortodoxe Române din
Aţintiş, păstrate în condiţii improprii de climă şi securitate. Am propus ca aceste cărți să
fie donate (cel puţin acelea din inventarul Bisericii din Nandra, dacă nu toate), unei
instituții specializate, pentru a fi la îndemâna cercetătorilor. Foto: Doina Rad
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Cluj-Napoca, august 2021. Ilie Rad cu Doamna Maria Coţiu (n. Iacob), la finalul uneia
dintre multele întâlniri avute, în legătură cu istoria şi oamenii satului Nandra.

Nisa (Franţa), Vila Eurêka, 4 septembrie 2021. Doina, Ilie Rad şi Ştefan Grigore de Faÿ
(fiul scriitorului Ştefan J. Fay), Consulul General Onorific al României la Nisa, care s-a
ocupat de recuperarea şi restaurarea faimosului pian Erard 58259, care s-a aflat la Bichiş
mai bine de cinci decenii (1946-1998).

814

O parte din corespondenţa purtată, pe durata redactării monografiei, cu: Arhivele
Naţionale ale României, Arhivele Naţionale Maghiare, Consiliul Naţional pentru
Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS), Arhivele Naţionale. Serviciul Judeţan Alba.
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Nandra – trecut, prezent și viitor

Casă părăsită. Foto: Doina Rad

Casă nouă, conectată la internet şi televiziune prin satelit. Foto: Maria Coţiu.
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