
Legendele si-au facut cuib pe Valea Buii
Calvaser si Boarta sunt primele localitati prin care trecem, iar existenta Ştenei e marcata de un indicator
care arata simplu "La dreapta!" Şi dupa ce ne sucim gaturile dupa o caravana de romi, cu copii, "catai" si
purcei, trasa pe stanga, mai mancam o juma' de "pita" pana in Buia. Desi tentati sa oprim aici pentru a
vedea o casa stricata, cu inimioare in geamurile podului, si "Cetatea", lasam Buia in spate, drumul afurisit
de gropi si pustiu ducandu-ne, pe langa Crucea Şalcaului, tot inainte, pana la Mihaileni, destinatia
noastra. Alb, galben si verde crud, aproape galbui sunt culorile cu care ne intampina satul, stupii insirati
pe coasta spre cimitir trimitandu-si albinele la lucru. La fel ca si oamenii. Care si-au arat deja
pamanturile. Totul tace si copiii satului si-au gasit loc de repetitii in biserica. Acolo unde intreaga
comunitate se va afla in zilele de sarbatoare ce vor sa vie. Linistea este aici stapana si nu ai cum sa scapi
de senzatia ca locul este parasit. "Unde este toata lumea?", ma intreb cu voce tare. insa n-are cine sa
raspunda. Toata lumea e la sapa si pana si telefonul, parasit de semnal, tace chitic. De vrei, totusi, sa suni
pe cineva, tre' sa te duci cu mobilul in mana pana la Caminul Cultural, locul in care, nu se stie cum, ai
sanse sa prinzi un fir.
  
  Asa ca in copilarie ...
  
  "Calatorului ii sta bine cu drumul" spune, insa, o vorba romaneasca, asa ca dupa ce terminam treaba,
facem calea invers, dinspre Mihaileni spre Sibiu, cu oprirea pe care ne-o doream de ani buni. La castelul
de la Buia. De departe, de pe soseaua ce leaga casele si satele, "Cetatea", asa cum o stiam inca din
copilarie, se iveste deasupra acoperisurilor. Daca nu ai sti ca e pe-acolo, pe undeva, ai putea risca sa o
scapi din vedere. Pentru ca, asa cum isi intinde ea, pe micul deal, zidurile de un caramiziu si alburiu
spalacit, dezbracate de tencuiala, poate fi asemuita cu o aparitie fantomatica, ascunsa in spatele de verde
inmugurit al copacilor. De un farmec aproape dureros e "Cetatea" din Buia, care e de fapt un fost castel,
Castelul Bolyai, in care si-a odihnit oasele muritoare chiar si Mihai Viteazu. Iar astazi, doar cu un efort,
am putea-o reconstrui, din imaginatie, asa cum era odinioara. Cu porti, capela, pod mobil, ferestre,
acoperis si curte interioara. Castelul este aici de vreo sapte sute de ani, oamenii comunitatii ignorandu-l,
intr-atat de bine s-au obisnuit cu prezenta lui aproape nepamanteana. Pentru ca cei care au facut o
incursiune imaginara in "Castelul din Carpati" al lui Jules Verne, ar regasi aici, la Buia, ceva din misterul
si frumusetea Cetatii Colti a Retezatului. 
  
  Prins intre pamant si cer 
  
  Jos e satul. Cu oamenii lui, cu viata obisnuita de fiecare zi, ce isi incepe zbaterile la primul cantat al
cocosilor, cu primavara care ii scoate pe sateni in camp, cu iezii si mieii lui, cu gainile, cocosii si cu ratele
care fac cate-o baie sanatoasa in vale. Sus e castelul cu povestile si legendele, cu frumusetea sa
indescifrabila care capata si mai mult contur in hatisul care il inconjoara. Şi ciudat este ca, desi e la zece
pasi si trei respiratii de sat, "Cetatea" e in alta dimensiune. Una care ii da savoare. Asa cum e ea, aproape
in ruina. Cu patratelul de metal ruginit din stanga boltii de la intrare pe care este inscriptionat numarul 1,
marcand intaia si cea mai importanta constructie a satului, cu starea de liniste pe care ti-o da intre peretii
adanc brazdati de crapaturi, cu ferestrele sale goale de pleoapele sticlelor, privindu-te cu insistenta. Pentru
a simti si cunoaste Castelul Bolyai asa cum se cuvine, trebuie sa-l vezi. Dar cu grija, pentru ca vegetatia
care i-a muscat cu pofta din ziduri si din vechile podele i-a subminat rezistenta peretilor punandu-i la
indoiala verticalitatea si existenta. 
  
  Umbla vorba ca...
  
  Cu toate acestea, odata ce l-ai prins intr-un colt al ochiului, nu ai cum sa-l scapi din vedere, pentru ca pe
masura ce te apropii, Castelul din Buia prinde din ce in ce mai mult contur. Cu ferestrele rotunde ale
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fostei capele, cu cosurile sale de fum inca innegrite de funingine. Şi este greu sa stai acolo in mijlocul
curtii "pavate" acum cu iarba marunta si urzici, imaginandu-ti cum trebuie sa fi fost cele 12 incaperi mari
ale sale, asa cum le mentioneaza Ioan Floca in cartea sa "Habitat si istorie, zona Şeica Mare - Valea
Buii". "Castelul din Buia are 12 incaperi mari, candva locuite, un depozit de armament si inca vreo cinci
incaperi fara ferestre, in care erau instalate odinioara tunurile care il aparau", scria Ioan Floca, pomenind,
totodata si de cele intamplate la 1848, cand satele revoltate de pe Valea Buii au sustras din castel cam 24
de tunuri si alte arme pe care le-au folosit in confruntarile armate, sau despre capela care ducea, printr-o
scara mare intr-o cripta ce era inca bine conservata in jurul anului 1919.
  
  in ciuda linistii sale de astazi, Castelul Bolyai a trait timpuri zbuciumate si, mai mult decat atat, una
dintre legendele sale vorbeste despre blestemul ce i-ar fi urmarit pe aproape toti proprietarii sai si care,
pare-se, au pierit fiind ucisi miseleste. Şi aceasta nu e singura poveste... Pentru ca mai umbla vorba cum
ca "Cetatea" ar fi bantuita de calugaritele care ar fi populat candva castelul si care din pricina unor pacate
grele ar fi fost zidite in peretii superiori ai edificiului. Gurile superstitioase mai spun ca ele sunt spiritele
nelinistite ale locului, ce isi fac simtita prezenta intre ziduri in noptile cu luna, murmurand cantece
tanguitoare. Tot de domeniul povestii pare sa fie si intamplarea care il are ca erou pe domnitorul Mihai
Viteazul, si pe comoara sa ingropata in pielea de bivol in care a fost cusuta. Mandrele podoabe nu i-au
lasat indiferenti pe cautatorii de comori de-a lungul vremurilor, care insa au plecat asa cum au venit: cu
mana goala. Nu stiau ei pesemne ca trebuie sa treaca prin partile locului in noaptea de Sfantu' Gheorghe,
cand, asa cum cred batranii, "joaca banii", scotand flacarui deasupra gliei in care sunt ingropati. 
  
  Castelul Bolyai este, asadar, un loc in care legendele prind viata, asa cum este si povestea teiului acum
batran din fata portii, care le-ar fi luat viata celor executati prin spanzuratoare, sau a tunelului ce pornea
din castel si ducea pana departe, catre Mighindoala, scapandu-i pe cei ai casei de pericolele de afara.
"Una din cele cinci incaperi, printr-o deschizatura ingusta, comunica, printr-un lung tunel, posibil pana in
preajma satului Mighindoala, spre care se asigura refugiu si de la etaj, printr-o usa in podea prevazuta la
una din camere", mai noteaza Ioan Floca. 
  
  Un castel priveste spre Apus
  
  Edificiul in forma de potcoava ce priveste si acum spre Apus si-a luat numele de la primul sau posesor,
Gaspar Bolyai, a carui familie domina cetatea si mai multe sate dimprejurul ei, castelul trecand apoi, pe
rand, in proprietatea familiei Bathory, Tholdy, ultimul dintre cei care l-au detinut fiind Bela Maurer de
Ürmös, inainte de a ajunge in posesia statului roman. Castelul a avut si un stapan de vita romaneasca,
pentru ca la 6 ianuarie 1597 i-a fost daruit lui Mihai Viteazul, impreuna cu domeniul Buia, de catre
Sigismund Báthory. 
  
  intamplarile adevarate ale istoriei si legendele nu reusesc, insa, sa ocroteasca trupul "Cetatii", cea care in
ciuda frumusetii sale este, totusi, o ruina. Una care sta marturie decaderii neamurilor si neputintei
oamenilor in fata nemilosului Cronos. Şi cat de saraci am fi fara zidurile acelea rosiatice, alburii care isi
deapana in liniste povestile...
  
  
  
  Sapaturile efectuate pe raza localitatii Buia au scos la iveala mai multe descoperiri arheologice. Potrivit
site-ului www.arheologie.ulbsibiu.ro, in locuri neprecizate de pe teritoriul satului s-au descoperit de-a
lungul timpului, jumatatea superioara a unui vas cu picior din a doua perioada a fierului, o ulcica de lut cu
monede dacice de argint imitate dupa tetradrahmele macedonene ale lui Filip II si o moneda de bronz de
la Diocletian.
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Cuvinte cheie: cetatea  rosia  boarta  mighindoala  mihaileni  buia  mihai viteazu  valea  biserica  noaptea
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emil  constructi  uta  mihai viteazul  saraci  cosuri  tunuri  mag  fir  bronz  tamplar  acoperisuri  ref  art
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