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Liviu Rebreanu s-a născut la 
27 noiembrie 1885 în satul Târlişua 
(din fostul comitat Solnoc Dăbâca - azi 
judeţul Bistriţa-Năsăud), fiind primul 
din cei 14 copii ai învăţătorului Vasile 
Rebreanu şi ai Ludovicăi (născută 
Diuganu). Ambii părinţi constituie 
modelele familiei Herdelea care apare 
în Ion, Răscoala, Gorila, etc. În anul 
1889 familia Rebreanu s-a mutat în 
comuna Maieru, pe valea Someşului. 
Potrivit afirmaţiei scriitorului: În 
Maieru am trăit cele mai frumoase şi 
mai fericite zile ale vieţii mele. Până 
ce, când să împlinesc zece ani, a trebuit 
să merg la Năsăud, la liceu. : Cele 
dintâi plăceri ale slovei tipărite şi ale 
ştiinţei de carte tot în Maieru le-am 
avut, în forma primelor lecturi care m-
au pasionat. Poveştile ardeleneşti ale 
lui Ion Pop-Reteganul, vreo cinci 
volume.  În 1900 a început să urmeze 
Şcoala Reală Superioară de Honvezi 
din Sopron (Ödenburg, în nord-vestul 
Ungariei, lângă graniţa cu Austria). La 
sfârşitului anului I, a obţinut 
calificativul "eminent".  G. Călinescu 
„roman al gloatei”. El poate fi 
considerat o capodoperă a romanului 
românesc din toate timpurile. Un al 
treilea roman, Pădurea spânzuraţilor, a 
fos t  insp i ra t  de  un  inc ident  
autobiografic. Tema fusese schiţată 
iniţial în nuvela Catastrofa.

George Coşbuc- vocea ţărănimii

George Coşbuc este unul dintre cei mai 
cunoscuţi scriitori români. Deşi au trecut 
aproape 100 de ani de la moartea sa, foarte 
multe detalii despre viaţa sa au rămas 
ascunse în scrisori, manuscrise şi cărţi 
vechi. „Cu faţa palidă, ochii expresivi şi 
zâmbetul melancolic, trăda încă de atunci 
pe poetul adânc gânditor, pe care aproape 
întotdeauna îl vedeai şi îl găseai notând 
sau cetind scriitori vechi şi noi”, notează 
Virgil Şotropa într-una din revistele 
Arhiva Someşană. George Coşbuc s-a 
născut al optulea dintre cei 14 copii ai 
preotului greco-catolic Sebastian Coşbuc şi 
ai Mariei, fiica preotului greco-catolic din 
Telciu.Copilăria şi-o petrece în Hordoul 
natal, în orizontul mitic al lumii satului, în 
tovărăşia basmelor povestite de mama sa. 

Primele noţiuni despre învăţătură 
le primeşte de la ţăranul Ion Guriţă, dintr-
un sat vecin, despre care Maria Coşbuc 
auzise „că ştie poveşti”. Dacă nu îi plăcea 
ceva la vreuna dintre poeziile sale, lua 
foaia pe care era scrisă şi o rupea sau o 
arunca în foc. Prietenii poetului îşi 
amintesc că o dată a aruncat în foc 10 
poezii în doar câteva secunde. George 
Coşbuc a tradus opere din sanscrită, latină, 
germană, italiană şi engleză. George 
Coşbuc este cunoscut de cei mai mulţi 
dintre noi prin poeziile sale, fiind 
cons idera t  „vocea  ţă răn imi i“ .  .   
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Mănăstirea ROHIA SÂNGEORZ BĂI

ŞCOALA - UN VIITOR MAI BUN!
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ACTIVITĂŢI PEDAGOGICE ŞI DE SPRIJIN

ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE

ACTIVITĂŢI DE REAMENAJARE ŞI DOTARE
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