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Statistică: a noua ediție a Galei Presei Sălăjene; al șaptelea Anuar al Presei 
Sălăjene. Cu sprijinul decisiv al companiilor TenarisSilcotub și Michelin România 
(și al tuturor celorlalți sponsori). În tragediile, frământările, isteriile, nebuniile de 
astăzi, Asociația Jurnaliștilor din Sălaj, cu sprijinul financiar al Consiliului Județean 
Sălaj, vă oferă, în speranța că, totuși, importante, decisive sunt normalitatea, bunul 
simț, implicarea, a şaptea ediţie a Anuarului Presei Sălăjene. O ediție poate mai 
„culturală” decât altădată. Lucru, într‑un fel, îmbucurător, fie și pentru că sunt pro‑
movate o mulțime de evenimente și personalități culturale ale județului, de ieri și 
de azi. Dar și pentru că destui/destule jurnaliști și media sălăjene au „descoperit” că 
județul lui Maniu, Coposu și... Cioloș merită și alte abordări gazetărești, chiar dacă 
sunt domoale precum peisajele patriotic‑locale. Pe de altă parte, din păcate, e încă 
un semn că „presa de linia întâi” pierde în continuare din viteză (nu numai pe la noi 
prin bătătură), dacă nu cumva s‑a oprit din „duiosu‑i” parcurs. Destul de probabil, 
indiferent de suport, vor câștiga mass‑media prompte, de calitate, profesioniste. 
Rămâne de văzut, în continuare, dacă statul va oferi un sprijin real, concret, extrem 
de necesar, pentru profesionalismul din media, pentru supraviețuirea așa‑zisei a 
patra puteri în stat. Altfel, o dată pe an, și în 2015, jurnaliștii, membri sau nu ai AJS 
și toți cei îi sprijină merită felicitările noastre!

Daniel SĂUCA,
Președintele Asociației Jurnaliștilor din Sălaj

Consiliul Județean Sălaj sprijină și în acest an Asociația Jurnaliștilor din Sălaj 
pentru realizarea a două proiecte tradiționale pentru mass‑media sălăjeană: Anuarul 
Presei Sălăjene și Gala Presei Sălăjene. Reiterăm că acest sprijin vizează, de mulți 
ani, seriozitatea, profesionalismul, implicarea, promovarea județului Sălaj. Credem 
în continuare în demersul nostru, ca și în acțiunile media prin care au avut și au de 
câștigat toți sălăjenii, instituțiile capabile de schimbare, buna guvernare. Succes pe 
mai departe jurnaliștilor sălăjeni! Succes Asociației Jurnaliștilor din Sălaj!

Tiberiu MARC,
Președintele Consiliului Județean Sălaj

CONSILIUL JUDEŢEAN SĂLAJ
P‑ţa 1 Decembrie 1918 nr. 12, Zalău, cod 450058, jud. Sălaj

www.ajs.ro www.gazetarul.salaj.ro
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Carmen ardelean
Caiete Silvane

De trei ori Zalău 

 1. Târgul Gaudeamus, desfăşurat la Bucureşti, în perioada 19‑23 noiem‑
brie, a însemnat, în cifre, 117.000 de vizitatori, 750 de evenimente editoriale. În 
litere, a însemnat mult mai mult, căci lansările de carte s‑au succedat ameţitor, 
iar standurile au oferit, cu generozitate, la preţuri promoţionale, titluri şi autori 
români şi străini consacraţi sau debutanţi.

Un titlu ar fi trebuit să le reţină atenţia în special celor din nord‑vest: volu‑
mul Flăcări, foc, arderi interioare în raportul verbal‑vizual, câştigător al Concursului 
de debut (categoria Eseu) organizat de Editura Adenium, Iaşi, semnat Simona 
Ardelean, colaborator al revistei Caiete Silvane (vezi rubrica Filmografiile Simonei) 
şi profesor la Liceul de Artă Ioan Sima, Zalău. La bază teză de doctorat, volumul 
abordează, cu tehnicile specifice literaturii comparate, domenii artistice, fiind, 
după cum mărturiseşte autoarea, un periplu literar şi vizual. 

Lansarea, moderată de Gabriel Cheşcu, a avut loc vineri, 21 noiembrie, 
ora 19, în sala Mircea Sântimbreanu, în prezenţa preşedintelui juriului din acest 
an, Liviu Antonesei, şi a celorlalte câştigătoare: Dorina‑Graţiela Aolăriţi, autoa‑
rea volumului pentru copii Secretul fetei frumoase, Edith Negulici, cu volumul de 
teatru Funeral of hearts, Adriana Noxi Rotaru, câştigătoare la secţiunea proză cu 
romanul E‑xilul colecţionarei de fluturi şi poeta Ioana Duţă, autoarea volumului 
De unde stau eu pot vedea cerul.

Vizibil emoţionată, dar, în acelaşi timp, mulţumită că se află deopotrivă la 
un capăt şi la un început de drum, Simona şi‑a început intervenţia subliniind 
două interesante paradoxuri. Deşi are o voce stinsă, cartea ei este despre flacără 
şi flăcările nu se sting niciodată, mărturisea autoarea, constatând că, deşi, în pre‑
zent, e profesoară de limba şi literatura română la un liceu de artă, în momentul 
scrierii acestei cărţi despre arte şi literatură, nu avea acest statut. În fond, despre 
coincidenţe e vorba şi în volum, despre chemările pe care arta le face către lite‑
ratură şi pe care literatura le face artei, despre oameni care se regăsesc unul în 
celălalt: un scriitor în opera unui artist, un artist în opera unui scriitor. Şi seria 
paradoxurilor şi a coincidenţelor a continuat: deşi e o carte de eseuri, tratând 
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o tematică serioasă, volumul nu e deloc o carte aridă, ci una care te învăluie în 
povestea unor personaje, căci scriitorii şi artiştii pot să devină personaje. 

Finalul intervenţiei a evidenţiat, cu onestitate, crezul artistic al Simonei: 
toate întâlnirile, întâmplătoare sau nu, dintre creator şi carte sunt menite să ne 
înveţe ceva. 

 Felicitările noastre sincere!
      
2. Târgul de carte Transilvania a reprezentat, cu siguranţă, un alt moment 

important pentru literele sălăjene, pentru revista şi Editura Caiete Silvane şi, 
implicit, pentru colaboratorii ei. Viorel Mureşan, nominalizat alături de alţi 19 
scriitori români pentru marele premiu al Festivalului Naţional de Literatură, 
ediţia I, desfăşurat la Cluj‑Napoca, în perioada 5‑7 octombrie, şi‑a lansat un 
splendid volum bilingv român‑englez, Rafturi cu linişte/ Shelves with silence. 
Ilustrat admirabil de Emil Chendea, cu o versiune în limba engleză semnată 
Teodor Mateoc şi supervizată de Roger Craik, University of Ohio, volumul 
a apărut cu sprijinul Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, sub egida 
Editurilor Caiete Silvane şi Eikon.

Nu despre această lansare este însă vorba, căci volumele sunt scrise, îna‑
inte de toate, pentru a fi citite, iar autorul din Surduc a găsit potrivită compania 
cenacliştilor lui Muri, a celor de la Cenaclul UBB Cluj pentru a prezenta, ca 
la o selectă lectură publică, în faţa unui public avizat şi devorator de literatură, 
cele 74 de poeme haiku, scrise, iniţial, în urma unei provocări lansate de regre‑
tatul Alexandru Muşina, în cadrul unei tabere de creaţie.

În absenţa amfitrionului titular, şedinţa de cenaclu a fost manageriată de 
Vasile George Dâncu, unul dintre cei mai prolifici editori‑manageri clujeni, 
care a ţinut să‑i mulţumească celui de‑al doilea editor responsabil de apariţia 
volumului semnat Viorel Mureşan, directorul Daniel Săuca.

Intervenţiile participanţilor au vizat deopotrivă poemele haiku şi frag‑
mentele de proză semnate Viorel Bucur, unanim evidenţiată, acceptată fiind 
frumuseţea, calitatea tulburătoare a imaginilor, a poemelor ce sunt revelatoare, 
în ciuda constrângerilor impuse de specie.

Dacă Vianu Mureşan considera poemul haiku o definiţie refuzată, un 
text ce surprinde o realitate dintr‑un unghi de neprevăzut, încercând chiar o 
analiză aplicată pe două haiku‑uri, apreciind consistenţa şedinţei de cenaclu, 
Vasile Gogea stabilea o interesantă analogie între mecanica poemului haiku şi 
pendulă. 

Cu un discurs puternic teoretizat, Ioan Marinescu a vorbit despre parti‑
cularităţile unui haiku occidental, haiducesc, ce nu respectă clasicul 5‑7‑5, amin‑
tind că, în varianta originală, un haiku abrogă punctuaţia, metafora, comparaţia 
sau personificarea, având un vers final care izbeşte prin prospeţime, savoare. 
Considerând că, astăzi, poemul haiku e rara avis, prozatorul clujean a salutat 
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apariţia acestui volum, exprimându‑şi mulţumirea că cercul cenacliştilor clu‑
jeni şi, implicit, al haijinilor români s‑a lărgit. 

Aş subscrie la afirmaţia lui Alexandru Vlad care, înainte de a vorbi despre 
volumul de proză scurtă Omul negru şi alte arătări de pe Hotar, semnat Viorel 
Bucur, a formulat ceea ce am putea numi o axiomă literară: Despre haiku nu se 
poate vorbi, el se citeşte şi atât. Căci un haiku, dincolo de puterea de sugestie, e o 
reprezentare poetică inefabilă.

       
3. Nici joi, 27 noiembrie 2014, când a avut loc reuniunea de toamnă‑iarnă 

a membrilor USR Cluj, Zalăul nu a lipsit. 
 Gazdă a evenimentului a fost preşedinta USR Cluj, Irina Petraş, care, 

cu o sinceritate şi o autoironie asumate, a mărturisit că a constatat, cu uimire, 
la ceas aniversar, că e mai bătrână decât gemenii Filiala USR Cluj şi revista Steaua, 
dar că se poate lăuda şi cu o vârstă mai fragedă, căci în primăvara 2015 se vor 
împlini 10 ani de când se află la conducerea filialei clujene.

Despre proiecte, evenimente media a fost vorba în intervenţia doamnei 
Elena Abrudan (n.b. născută în Sălaj): scriitorii clujeni sunt provocaţi la dialog 
în cadrul unei emisiuni difuzate în fiecare miercuri, de la 20:45, pe TVR Cluj. 
Şi pentru că televiziune înseamnă imagine, echipa UBBTV a oferit spre vizi‑
onare două excepţionale filme de prezentare şi, implicit, de promovare a USR 
Cluj şi a emisiunii de interviuri. 

Împlinirea a 65 de ani de la înfiinţarea USR Cluj a fost sărbătorită prin 
lansarea volumului monumental Scriitori ai Transilvaniei. 1949‑2014. Dicţionar 
critic ilustrat alcătuit de Irina Petraş, Editura Eikon ‑ Şcoala Ardeleană care găzduieşte 
în paginile sale şi poeţi, prozatori, critici literari sălăjeni, majoritatea (covârşi‑
toare) colaboratori actuali ai revistei Caiete Silvane. Gândit, iniţial, ca un volum 
despre autorii clujeni, dicţionarul a reunit, în final, membrii USR Cluj din 
1949 până în prezent, precum şi câştigătorii premiilor USR Cluj, alături de 
membrii filialelor USR din Ardeal.

Ceas aniversar a fost pentru membrii care au împlinit vârste rotunde, in‑
vitat fiind la microfon Constantin Cubleşan, în dubla calitate: de posesor al 
vârstei de 75 de ani şi de fost preşedinte al USR Cluj. 

Moment emoţionant a fost cel care a avut‑o ca protagonistă pe Doina 
Cetea căreia, pentru cei 30 de ani de slujire neîntreruptă a breslei scriitorilor, Irina 
Petraş i‑a înmânat o diplomă de merit, anunţând, cu această ocazie, titlul celui 
mai recent volum semnat de autoarea clujeană: Voievodul Gelu, ce va fi lansat 
curând, alături de Neomedievismul postmodern, semnat Ileana Vesea, câştigătoare 
a Concursului de debut 2014.

Un moment solemn, festiv a aparţinut diligenţilor redactorilor ai revistei 
Steaua. Adrian Popescu şi Aurel Rău au evocat traseul sinuos al revistei, direcţiile 
urmate de‑a lungul timpului, plurivalenţa semantică a titlului, episoadele polemice. 
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Cu o nostalgie vizibilă, declanşată de rememorarea perioadei de început, 
ca tânără echinoxistă, apoi corector, recenzent, cronicar literar, până la statutul 
de azi, de redactor, Ruxandra Cesereanu a evidenţiat tendinţele actuale şi ne‑
cesitatea adoptării unui concept nou de revistă, dată fiind concurenţa acerbă a 
mediului online.

Joi, 27 noiembrie, de la 12 la 14, au fost două ceasuri aniversare, două cea‑
suri de aniversări. Două ceasuri de evocări, rememorări, de prezentare a unor 
proiecte media şi editoriale, două ceasuri de aniversări şi de lansări, de aplauze 
furtunoase ori emoţionate. 

Prin urmare, pentru cele două ceasuri aniversare:
Aplauze, vă rugăm!

 Caiete Silvane, nr. 119/decembrie 2014



Zilele revistei „Caiete Silvane”‑ 
Desant USR Cluj:

„Silvanii sunt o rasă foarte dârză”

Cred că, asemenea mie, oricine intră pe holurile reci, întunecoase, dar 
pline ochi de cultură, ale USR Cluj trăieşte, simultan, sentimentul efemerităţii 
existenţei umane şi convingerea că rezistenţa prin cultură nu e o sintagmă lozin‑
cardă. Mai cu seamă când trece pe lângă redacţia revistei „Tribuna” sau a celei 
care a aniversat, anul trecut, 65 de ani, revista „Steaua”. 

Despre o aniversare a fost vorba când am trăit/gândit rândurile de mai 
sus: „Caietele Silvane” au împlinit 10 ani. Şi aniversările, măcar cele rotunde, 
se sărbătoresc în familie. Cu familia. Şi cum de câţiva ani buni apărem sub 
egida USR, acolo am crezut că s‑ar cuveni să ne împărtăşim. Să ne împărtăşim 
speranţele şi temerile, reuşitele şi proiectele; să împărtăşim istorii, cronici şi 
poeme. În două cuvinte: reviste, cărţi. Toate în 19 martie 2015, ora 12, sediul 
USR Cluj.

Nu cred că a fost cineva care să nu fi avut convingerea că şi cei de acolo au 
gândit la fel, au simţit la fel. Ba chiar şi‑au asumat interogaţiile noastre retorice: Or 
fi mulţi? Or fi puţini 10 ani, în condiţiile actuale? Care mai e rostul unei reviste 
literare în peisajul literar transilvănean? Dar în spaţiul românesc în care nu doar 
multae silvae sunt (cum ne reamintea, într‑un extrem de inspirat captatio bene-
volentiae, amfitrioana Irina Petraş), ci şi, slavă Domnului, multe reviste literare 
(mai mult sau mai puţin online) sunt? 
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Ce a contat a fost faptul că toţi cei prezenţi ne‑am simţit în rostul nostru 
acolo, că a fost cu rost prezenţa noastră acolo, că a fost rost de confesiuni lirice, 
epice şi, de ce nu, critice. Chiar dacă ne‑au lipsit zâmbetul şi aura boemă a celui 
care, puţin mai grăbit decât noi, a  pierdut o aniversare la care ne‑am fi dorit 
să‑l avem aproape: Alexandru Vlad.

Pornind de la amănunte biografice şi aprecieri care n‑au făcut decât să 
ne onoreze, căci doamna Irina Petraş a fost, preţ de câteva luni, profesoară la 
Liceul Pedagogic din Zalău, statut ce i‑a permis să cunoască deopotrivă pre‑
sa locală, condiţiile de viaţă şi oamenii, preşedinta USR Cluj şi‑a concentrat 
discursul pe evidenţierea specificului revistei şi, implicit, al Editurii „Caiete 
Silvane”. Meritul recunoscut: revista a reuşit să iasă din provincialismul clasic, 
fiind, cu toate acestea, o oglindă a provinciei. O provincie, o margine din care, 
onest recunoştea scriitoarea clujeană, lucrurile se văd mai clar, mai bine. O pro‑
vincie  în care toţi clujenii au simţit ospitalitatea şi calitatea culturii, aprecierea, 
aşa cum se cuvine, a scriitorului, o provincie din care te întorci cu spatele îndrep-
tat, căci se realizează acolo un transfer de însemnătate, s‑a afirmat. Minunat 
laudatio...

S‑a mai vorbit despre implicare, consistenţă şi promptitudine, despre dis‑
ponibilitatea şi conştiinţa datoriei la cei care umplu, număr de număr, coloa‑
nele revistei, despre cărţile importante publicate de editura sălăjeană şi despre 
recunoaşterea naţională, odată cu apariţia sub egida Uniunii Scriitorilor din 
România. Şi despre cel care a vegheat la apariţia de metronom a revistei, Daniel 
Săuca.

Intervenţia redactorului‑şef a subliniat momentul de bilanţ al revistei care 
a devenit, în timp, o adevărată instituţie de cultură ce s‑a bucurat de susţinerea 
şi aprecierea celui mai înalt for literar. Gândită, iniţial, ca o revistă reprezen‑
tativă pentru Sălaj, ce urma să dezvăluie specificul zonei, publicaţia lunară a 
depăşit graniţele judeţului prin valoarea intrinsecă şi a colaboratorilor săi. La 
ceas de bilanţ, ceas aniversar, Daniel Săuca a mulţumit tuturor pentru susţine‑
re, prezentând programul manifestărilor desfăşurate în cadrul Zilelor „Caiete 
Silvane”: desantul în trei licee sălăjene, lansările de carte, vizitarea unor obiec‑
tive culturale. Delegat ca amfitrion pentru momentul sălăjean, redactorul‑şef al 
revistei a mediat intervenţiile celorlalţi membri ai revistei care şi‑au prezentat 
cărţile nou apărute.

Despre continuitate, consecvenţă a fost vorba în intervenţia poetului 
Marcel Lucaciu. Ajuns la a treia plachetă de versuri, prin volumul Flori de cuc, 
prefaţat de poetul şi criticul Viorel Mureşan, autorul a confirmat existenţa unor 
constante în creaţia sa lirică, constante vizibile şi la nivelul structurii, al com‑
poziţiei volumului ce nu se îndepărtează, ca formulă, de Poemul care a împuşcat 
metafora sau de Scrisori către Isolda. Priceput în a vorbi şi a scrie despre cărţile alto‑
ra, Marcel Lucaciu a vorbit cu pricepere şi despre propria poezie, considerând 
definitorii pentru poezie imaginea, vibraţia, tensiunea şi apreciind că poezia 
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nu trebuie să fie în afara socialului, economicului, politicului, ci trebuie să fie 
implicată, fără a ajunge să liricizeze banalul, cotidianul. 

Emoţionante au fost intervenţiile emoţionatelor Imelda Chinţa şi Ileana 
Petrean‑Păuşan. Prima, redactor asociat şi statornic critic literar al revistei, a 
recunoscut că s‑a întâmplat să publice, la ceas aniversar, volumul Destine şi cărţi 
‑ recviem interpretativ ce cuprinde cronici publicate, de‑a lungul celor 10 ani, în 
revista sălăjeană şi în alte reviste literare din ţară. Gest de disciplinare interioară, 
cum recunoştea şi în prefaţa volumului, apărut graţie susţinerii Centrului de 
Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, prin managerul Daniel Săuca, volumul reu‑
neşte cărţi şi oameni din şi din afara spaţiului transilvănean, în cele trei secţiuni 
ale sale. Gest voluntar, iscat dintr‑o datorie morală, sacră, monografia satului 
Treznea, semnată de Ileana Petrean‑Păuşan, a apărut, cum rememora scriitoa‑
rea, într‑un moment cu dublă semnificaţie: 575 de ani de atestare documentară 
a satului natal şi 75 de ani de la masacrul care a făcut celebru satul de dincolo 
de Meseş.

Inedită, ca formulă, în spaţiul literar, dar specifică stilului Daniel Săuca, 
La centru, prin nord‑vest e o carte care, mărturisea autorul, refuză încadrarea în‑
tr‑un gen, dar nu refuză meditaţia sau emoţia şi ne menţine în centru. Asemenea 
celui de‑al treilea volum din Colecţia de călimări, semnat Viorel Mureşan, redac‑
tor‑şef adjunct al revistei.

Şi pentru că Zalăul şi „Caietele Silvane” înseamnă şi istorie locală, o inter‑
venţie consistentă a avut, în cadrul evenimentului, şi Marin Pop care a introdus 
în circuitul ştiinţific viaţa şi activitatea lui Corneliu Coposu prin cărţile editate 
în ultimii ani la Editura „Caiete Silvane”.

Cu istorii personale şi‑a început intervenţia poetul Viorel Tăutan, reme‑
morând anii studenţiei clujene când, pasionat de teatru fiind, i‑a cunoscut pe 
Irina Petraş şi Petru Poantă. Ca acasă se simţea atunci în Cluj, ca acasă a mărtu‑
risit că se simte şi azi, căci prietenii de odinioară, cei care mai sunt printre noi, 
i‑au rămas confesori şi le‑a rămas confesor. Vorbind despre volumul de versuri 
Vânătorul de tristeţi, editat cu ocazia evenimentului aniversar, Viorel Tăutan s‑a 
declarat adeptul eterogenităţii stilistice şi formale, căci poemele sale nu sunt 
doar poeme‑scenariu, ci sunt poeme pentru toţi.

Sintagma a fost cum nu se poate mai potrivită momentului care a ur‑
mat aniversării revistei, căci partea a doua a manifestării culturale a stat sub 
semnul poeziei. Rondul poeţilor ardeleni, desfăşurat cu două zile înaintea 
Zilei Internaţionale a poeziei, a înnobilat, prin prestanţa numelor, prin me‑
taforă şi imagine, sărbătoarea literelor sălăjene. S‑au alăturat, prin cuvânt po‑
etic, versurilor rostite de Daniel Săuca, Viorel Tăutan, Marcel Lucaciu, Ion 
Piţoiu‑Dragomir şi Clujul, Bistriţa‑Năsăud, Maramureşul, Satu Mare prin 
Horia Bădescu, Adrian Popescu, Doina Cetea, Rodica Marian, Mircea Goga, 
Alexandru Jurcan, Ion Mureşan, Vasile Dâncu, Olimpiu Nuşfelean, George 
Vulturescu, Ioan‑Pavel Azap.
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Şi pentru că Zilele „Caiete Silvane” erau abia la început, scriitorii au fost 
invitaţi la evenimentele care urmau să se desfăşoare în următoarele două zile, 
în Zalău. 

Şi au venit!
P.S. Titlul acestui articol e un enunţ rostit de doamna Irina Petraş în emo‑

ţionantul laudatio rostit la eveniment. Un enunţ elogios, aş zice, căci silvanii 
sunt, după cum găsim în DEX, genii ale pădurii...

Caiete Silvane, nr. 123/aprilie 2015



Colocviile tinerilor scriitori. 
Noi destine ale literaturii 

contemporane 
(Alba Iulia, 16‑17 aprilie 2015)

     
  
Despre rezonanţele istorice ale urbei Bălgrad scris‑au cronicarii vremuri‑

lor de mult apuse. Şi‑ar mai fi de scris, căci Alba Iulia îşi păstrează şi promovea‑
ză exemplar simbolurile istorice. 

Despre întâlnirile literare care au căpătat, de câţiva ani buni, consistenţă şi 
valoare scris‑au cronicarii vremurilor de astăzi. Şi vor mai scrie, căci manifestă‑
rile internaţionale sau naţionale par să fi devenit pentru universitarii de acolo, 
pentru membrii filialei USR Alba‑Hunedoara şi pentru toţi cei care convieţu‑
iesc în spaţiul cultural albaiulian, o formă complementară de susţinere a renu‑
melui, a prestigiului urbei ce ar fi meritat, spun mulţi, să dobândească statutul 
de capitală a României. 

Ajunse la a cincea ediţie, Colocviile tinerilor scriitori de la Alba Iulia au 
reunit, după cum aprecia chiar amfitrionul evenimentului, poetul şi profeso‑
rul universitar Petre Pantea, oameni cu înaltă statură morală şi de o calitate 
excepţională. Desfăşurate într‑o formulă relativ inedită ‑ căci anul acesta a fost 
al doilea care a propus formula „şase critici literari prezintă şi susţin şase tineri 
poeţi”‑ găzduite de eleganta sală a Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918”, 
manifestările s‑au bucurat de susţinerea universitarilor, a membrilor USR din 
filiala locală, dar şi a Bibliotecii Judeţeane „Lucian Blaga” Alba şi Consiliului 
Judeţean Alba.
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Moderator al evenimentului a fost desemnat criticul literar şi profeso‑
rul universitar Al. Cistelecan, „plutonul” seniorilor fiind completat de Adrian 
Alui Gheorghe, Ioan Moldovan, Viorel Mureşan, Liviu Ioan Stoiciu şi George 
Vulturescu, nume care au asigurat nu doar un public de calitate, ci şi intervenţii 
insolite, avizate şi, în unele cazuri, efervescente.

Propunerea poetului Adrian Alui Gheorghe a fost, în acest an, poetul şi 
prozatorul Dan Coman pe care l‑a susţinut, după cum mărturisea, chiar de la 
debutul în volum. Şi‑a spus atunci şi a reiterat acum: „Iată poetul!”, căci, în 
ciuda volumelor recente de proză, Dan Coman rămâne un poet mereu tânăr. 
Intervenţia celor doi, drapată cu un admirabil text intitulat „Prăvălia cu poezii”, 
poetică, parodică şi inspirată panoramare a poeziei contemporane, a fost con‑
struită ca un dialog al generaţiilor, căci nu despre o prezentare clasică, standard 
a fost vorba, ci despre un interviu „la vedere”, la cald, care încerca să surprindă 
poziţia tinerilor poeţi în şi faţă de contextul literar actual.

Sincer, onest, Dan Coman a mărturisit la rândul lui că în momentul în 
care i s‑a propus să participe la colocvii, a confirmat prezenţa şi s‑a gândit ime‑
diat pe cine să prezinte, convins fiind că statutul de „tânăr poet” nu‑l vizează. 
Linia confesivă a fost menţinută şi când a răspuns întrebărilor poetului Adrian 
Alui Gheorghe, recunoscând că a existat o perioadă, după publicarea primelor 
două volume de poezie, în care a resimţit un anume blocaj declanşat de impre‑
sia că mecanismele poetice funcţionau de la sine, dar iterativ şi o altă etapă în 
care a scris cu gândul la glorie, la câteva zâmbete şi la sume modice, înţelegând, 
ulterior, că „literatura te duce într‑un negru anonimat”. 

În ceea ce priveşte relaţia dintre generaţii, Dan Coman recunoştea faptul 
că scriitorii generaţiei 2000 se revendică de la optzecişti, că nu sunt diferen‑
ţe radicale între ei, dar că reperele şi realităţile generaţiei tinere sunt diferite. 
Confluenţele cu literatura nordică, realităţile diferite, posterioare comunismu‑
lui, sensibilitatea diferită, poezia eliptică ar fi câteva dintre constantele liricii 
actuale pentru care, considera poetul bistriţean, critica literară nu e pregătită. 
Intervenţia s‑a încheiat cu lectura poemului Irezistibil care a dat, de altfel, şi 
titlul unui roman semnat Dan Coman.

Jovială şi savuroasă a fost intervenţia redactorului‑şef al revistei orădene 
„Familia”, Ioan Moldovan, care şi‑a construit, în mod inspirat, discursul pe un 
vers semnat Ioan Alexandru. Relaxat că prezentarea nu trebuie să fie o pagină 
dintr‑o istorie literară, poetul orădean a fixat profilul poetului Alex Văsieş. Cu 
alură nordică, cu pasionalitate şi senzualitate, cu pulsiuni şi forţă, cu talent, 
tehnică şi cultură poetică, autorul volumului Lovitura de cap nu a cunoscut stân‑
găciile canonice ale debutantului, fiind, cum mărturisea Ioan Moldovan, un 
„bătrân” sigur pe el. 

Intervenţia lui Alex Văsieş a fost un subtil laudatio, căci poetul a apreciat 
nu doar activitatea de publicist a poetului orădean, ci şi sincronizarea poeziei 
acestuia cu lirica modernă.
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Maestru al analogiilor şi al intuiţiilor critice s‑a dovedit a fi, încă o dată, 
Viorel Mureşan al cărui discurs a vizat trei aspecte aflate într‑o evidentă inter‑
dependenţă. Pornind de la afirmaţia că I.L. Caragiale poate fi considerat unul 
dintre precursorii poeziei actuale, poetul şi criticul sălăjean a afirmat că se im‑
pune organizarea unui colocviu despre gazetarii care scriu poezie, pregătind, 
în acest fel, dar şi prin raportarea la un capitol din Ulise care prezintă redacţia 
unui ziar, prezentarea poetului Daniel Săuca. Fixând, cronologic, parcursul po‑
etului din Zalău, surprinzând constantele şi specificul liricii poetului‑gazetar, 
Viorel Mureşan constata inedita cristalizare a unei ars poetica din notiţa ziaris‑
tică, sublimarea evenimentului în textul poetic, prezenţa unui topos recurent, 
gara, şi echivalentul modern al cărţii poştale: poemul. 

Recunoscând că poemele sale au alura notiţei memorialistice, Daniel 
Săuca a mărturisit, înainte de a citi un poem, că, în ceea ce îl priveşte, poezia 
nu e un obiect de adorare sau de studiu, ci un mecanism prin care comunică.

Polemistul şi pamfletarul Liviu Ioan Stoiciu nu s‑a dezminţit nici de 
această dată, prezentarea făcută poetului Daniel Dăian dezvăluind sarcasmul 
nud, într‑un discurs caustic, pitoresc, dezinhibat.

Colocvialitate, spontaneitate, survolare a tumultului vieţii sunt particu‑
larităţile identificate de George Vulturescu în poezia tânărului G. Bota care a 
vorbit nu doar prin versurile sale, ci şi despre proiectele sale de la Cluj, în care 
implică tinerii elevi.

Despre câştigătoarea primei ediţii a Concursului „Al. Muşina”, Sabina 
Comşa, a vorbit Al. Cistelecan. „Cea mai tânără dintre poeţii tineri” îşi prinde 
copilăria în versuri, poezia ei fiind, în acelaşi timp, o asumare a realului şi o 
dezertare din real, o esenţializare a lui,  aşa cum preciza criticul literar. 

Rondul tinerilor poeţi s‑a încheiat cu un rond al seniorilor, colegială re‑
plică a generaţiei `80.

Cea de‑a doua zi a fost prilej de recidivă lirică într‑un spaţiu cu adevărat 
pitoresc, satul Pianu de Jos. Dacă intervenţiile nostalgice, farsele savuroase ale 
lui Adrian Alui Gheorghe, Al. Cistelecan, Aurel Pantea sau Viorel Mureşan au 
(re)creat atmosfera vremurilor de odinioară, turnirul liric din acea zi a îngemă‑
nat două generaţii lirice reprezentate de unele dintre cele mai  vitale, emblema‑
tice voci lirice actuale. 

Despre 12 poeţi a fost vorba. Sau despre 12 apostoli ai poeziei?

Caiete Silvane, nr. 124/mai 2015
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Volei

Adrian Gontariu, după un sezon reuşit la VfB Friedrichshafen: 

„A fost cel mai bun an din cariera mea”! 
De departe, Adrian Gontariu este cel 

mai reprezentativ voleibalist pe care îl are 
Zalăul, iar ca dovadă stau performanţele re‑
uşite de jucătorul în vârstă de 31 de ani. De 
la vârsta de 8 ani, Gontariu practică cu succes 
sportul sub fileu, iar sezonul care s‑a încheiat 
i‑a adus voleibalistului din nou satisfacţii pe 
măsură.

În vara anului trecut, acesta s‑a reîntors 
la VfB Friedrichshafen, după o aventură pe 
la patru echipe, Asseco Resovia Rzeszów, 
Rennes Volley 35, Tomis Constanţa şi AZS 
Politechnika Warszawska, iar revenirea sa 
a fost de bun augur, cucerind titlul şi Cupa 
Germaniei, la capătul unui campionat, în 
care BR Volleys Berlin a fost marea favorită.

Despre realizările sale, dar şi despre 
alte subiecte interesante în materie de volei, 
Gontariu a acceptat să vorbească pe larg într‑un interviu acordat ziarului Sportul 
Sălăjean.

Ionuţ Costinaş: Salut Adrian. În primul rând felicitări pentru performanţele 
din acest sezon. Ce înseamnă pentru tine câştigarea campionatului şi a cupei, în 
Germania?

Adrian Gontariu: Câştigarea titlului şi a cupei în Germania înseamnă pen‑
tru mine o mare realizare. Ultima dată când am câştigat campionatul cu echipa din 
Germania s‑a întâmplat în sezonul 2010 ‑ 2011. Am avut o revenire de bun augur 
la  Friedrichshafen. Sunt foarte fericit. Pot spune că a fost cel mai bun sezon al meu. 
A fost o întâmplare fericită ca Friedrichshafen să câştige campionatul, după ce am 
revenit eu la echipă. 

Ionuţ CostInaş
Sportul Sălăjean
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I.C.: Cum a fost sezonul în Germania ?
A.G.: Sezonul a fost lung şi greu, iar toate echipele din campionat au fost 

incomode. Dacă un pic se lasă garda jos, ai parte de surprize neplăcute. Nu a fost 
cazul nostru şi s‑a dovedit că am fost mai puternici decât echipa din Berlin. De de‑
parte ei au fost favoriţi, fiindcă au câştigat campionatul trei ani la rând. Am luat faţa 
unei echipe care a terminat pe locul 3 în Liga Campionilor. La început de sezon a 
fost greu fiindcă la echipa noastră au venit mulţi jucători noi şi a fost nevoie de timp 
pentru a ne omogeniza. Până la urmă, VfB Friedrichshafen a fost peste echipa din 
Berlin. Noi nu am stat într‑un jucător, fiecare şi‑a făcut treaba cât a putut mai bine. 

„Antrenorul Stelian Moculescu ştie să mă pună
în cea mai bună formă”

I.C.: Ai evoluat din nou şi în Liga Campionilor. Crezi că puteaţi ajunge în 
fazele finale?

A.G.: Este greu când aduci 8 jucători să formezi o echipă şi să ai pretenţii şi 
în Liga Campionilor. Noi până la urmă ne‑am propus să câştigăm un trofeu şi am 
reuşit să luăm eventul. Obiectivul în Liga Campionilor a fost să ieşim din grupe, 
ceea ce s‑a şi întâmplat. Se putea mult mai bine, având în vedere că am pierdut acasă 
cu Resovia din prostia noastră. Am avut 2 ‑ 0 şi am pierdut cu 2 ‑ 3, ceea ce a fost o 
mare dezamăgire pentru noi. Într‑adevăr am întâlnit o echipă mai bună decât noi, 
dar dacă am avut ocazia să‑i batem şi nu am profitat, a fost un eşec total.

I.C.: Cum este relaţia ta cu antrenorii de la VfB Friedrichshafen ?
A.G: Avem doi antrenori buni, iar relaţia mea cu amândoi este foarte bună. 

Moculescu este de mare valoare şi ştie să mă pună în cea mai bună formă şi să ia 
ce este mai bun din mine. De aceea am avut un sezon atât de reuşit. Se munceşte 
foarte mult ca şi la nemţi, iar la un moment dat oboseala se simte. Au fost multe de‑
plasări, jocuri grele, dar am trecut peste toate obstacolele şi am câştigat două trofee. 
Acum sunt în vacanţă şi mă bucur de timpul liber. 

Gontariu se gândeşte la retragere!
„Sunt obosit. Am făcut multe sacrificii pentru volei”, a spus jucătorul

Adrian Gontariu a împlinit în luna mai 31 de ani, o vârstă la care un jucă‑
tor mai are multe de demonstrat în acest sport. Însă, zălăuanul se consideră un 
voleibalist împlinit, care şi‑a trecut în palmares 9 titluri de campion. De trei ori a 
câştigat medalia de aur cu Deltacons Tulcea, iar de două ori cu Tomis Constanţa. În 
străinătate a devenit campion de trei ori cu VfB Friedrichshafen, dar şi în Polonia 
cu Asseco Resovia. Pe lângă aceste trofee, Gontariu a câştigat şi cinci cupe, dintre 
care patru în România, cu Tomis şi Tulcea, iar una cu Friedrichshafen, tocmai în 
sezonul trecut când a cucerit eventul. 
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Toate acestea sunt performanţe cu care nu orice jucător se poate mândri, dar 
toate pot deveni amintiri frumoase, având în vedere că Adrian Gontariu se gândeşte 
să pună punct final carierei. 

Am aflat acest lucru din simpla întrebare pe care i‑am adresat‑o lui Adrian: 
Unde vei evolua în sezonul viitor?

A.G.: La mine este foarte simplu, ori mă întorc în Germania, la Friedrichshafen 
unde mi s‑a propus un nou contract, ori stau acasă. Mă gândesc serios să mă retrag.

I.C.: Ce te determină să iei în calcul o astfel de variantă ?
A.G.: De la 8 ani practic voleiul şi de la 14 ani sunt plecat de acasă. Am 31 de 

ani, într‑adevăr o vârstă la care mai pot juca, însă sunt obosit. Am făcut multe sacri‑
ficii pentru volei şi simt nevoia să mă stabilesc şi eu acasă să nu îmi tot port familia 
pe drumuri. Mă voi gândi serios în această vară ce voi face.

„Eu dacă aş fi selecţioner 
aş aduce doar jucători 

tineri la naţională”

I.C.: Am observat că ai fost convocat la echipa naţională pentru meciurile din 
Liga Europeană. Ce planuri ai cu naţionala?

A.G.: Tot timpul am fost onorat să vin la echipa naţională, doar că anul trecut 
nu am putut fiindcă am avut nunta. Din păcate cei de la Federaţie nu m‑au înţeles 
şi m‑au sancţionat. Deocamdată nu pot vorbi de planurile cu echipa naţională, fi‑
indcă voi vedea ce voi face începând din această vară. În principiu voi fi prezent la 
reunire.

I.C.: Ce părere ai despre lotul care a fost convocat la naţională şi când crezi că 
vom putea vedea o echipă a României la un turneu final?

A.G.: Am văzut că şi Olteanu a fost convocat, ceea ce este mare lucru. Totuşi 
mie mi se par puţin exagerate aceste convocări. Eu dacă aş fi selecţioner aş aduce 
doar jucători tineri. Sincer, eu în momentul de faţă ajut foarte puţin echipa şi poate 
ar merita alţi copii să joace meciuri de Ligă Europeană, pentru ca să crească în valoa‑
rea. Spre exemplu, Aciobăniţei, care este un jucător tânăr, cu calităţi, însă el poate 
creşte doar dacă joacă. Sper ca în curând, naţionala noastră să se califice la un turneu 
final. Juniorii au început să se califice în europene, iar acest lucru arată că avem o 
generaţie bună în spate. Însă, încă o dată spun, trebuie avut grijă de aceşti jucători.

I.C.: Bănuiesc că ai urmărit de la distanţă campionatul din România. Cum ţi 
s‑a părut nivelul, dar mai ales noua echipă a Zalălui?

A.G.: Am urmărit campionatul intern, iar Volei Municipal Zalău a fost peste 
aşteptările mele. La început de sezon am fost sceptic, dar jucătorii s‑au mişcat bine. 
Cu un buget decent, cu banii la zi, Zalăul are o altă faţă. Meritele sunt ale jucători‑
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lor, dar şi ale antrenorului. Am vorbit şi cu Adrian Feher şi îmi spunea şi el despre 
antrenor. Este un bun tehnician, dar şi un pedagog, care ştie să‑i pună pe jucători în 
valoare, în ziua meciului. Mă bucur că la Zalău s‑a găsit un antrenor pe placul tu‑
turor. Nivelul din voleiul românesc este destul de bun. Spre exemplu, Tomis a ieşit 
fără înfrângere din grupele Ligii Campionilor, ceea ce înseamnă extraordinar. Doar 
ei şi Zenit Kazan au avut un astfel de parcurs în grupe şi sunt de admirat. Păcat că 
au intervenit problemele financiare. Echipa Constanţei din sezonul care a trecut a 
fost cea mai bună din ultima perioadă.

„Cupa României şi medaliile
de argint sunt realizări 

pentru Volei Municipal Zalău”

I.C.: În acest sezon, Zalăul a câştigat trei meciuri cu Tomis. Crezi că se putea 
mai mult decât locul 2 şi câştigarea Cupei României?

A.G.: Lupta la titlu a fost interesantă şi este de admirat echipa Zalăului care 
a dus bătălia până în partida decisivă. Finala a fost mai disputată, dar Zalăul nu 
putea câştiga niciodată cu Constanţa, dacă cei de la Tomis nu aveau problemele 
financiare. Cele două victorii din finală s‑au datorat şi Zalăului, dar şi problemelor 
financiare pe care le‑a avut Tomis.

Tomis dacă nu avea probleme financiare termina sezonul fără înfrângere. 
Oricum, Volei Muncipal a făcut o figură frumoasă şi în finală, iar în sport nu mai 
contează ce probleme are adversarul. Cupa României şi medaliile de argint sunt 
realizări pentru Volei Municipal, având în vedere valoarea lotului de la Constanţa.
La Zalău ar trebui mai multă susţinere. Este o echipă frumoasă, tânără, cu jucători 
români, de perspectivă.

I.C.: Ai evoluat şi la Zalău, dar nu ai câştigat niciun trofeu. Regreţi acest lucru?
A.G.: Sincer, îmi pare rău că nu am câştigat niciun trofeu. La Zalău am fost 

tratat pe nedrept. Eu făceam majoritatea punctelor şi tot eu eram vinovatul. Nu am 
prins cele mai bune vremuri, dar mă bucur că am fost la echipă atunci când lumea a 
înţeles că trebuie să se investească pentru a se face performanţă. Aşa s‑a şi întâmplat. 
S‑au investit bani, iar sub o altă conducere au apărut şi rezultatele.

„M‑a durut inima când am văzut ce s‑a întâmplat 
cu echipa din Şimleu”

I.C.: Cum vezi ieşirea din peisajul voleiului românesc a echipei CS Phoenix 
Şimleu Silvaniei ?

A.G.: M‑a durut inima când am văzut ce s‑a întâmplat cu echipa din Şimleu.
Din păcate vom avea doar o echipă în prima ligă. S‑a întâmplat ceva ciudat la Şimleu 
şi nu poţi dintr‑odată să renunţi.
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Am înţeles că oficialii s‑au supărat pentru că CS Phoenix nu şi‑a îndeplinit 
obiectivul, dar nu poţi să scoţi o echipă din prima ligă. Alţii se chinuie ani de zile 
să promoveze şi nu reuşesc. Sunt nişte bani publici şi ei hotărăsc ce să facă, da nu 
mi se pare normal. Era vorba de Divizia A1, de sport de echipă, dar şi de un public 
frumos. Păcat de acei suporteri minunaţi. Eu i‑aş sfătui să vină la Zalău să vadă 
meciuri de Divizia A1. Din păcate sunt vremuri grele şi la nicio echipă nu şti ce îţi 
rezervă ziua de mâine. De aceea mă bucură că la Zalău oamenii sunt corecţi, banii 
sunt la zi şi chiar dacă nu sunt contracte mari, la echipă este stabilitate.

I.C.: În final ce mesaj le transmiţi iubitorilor voleiului din Zalău?
A.G.:  Mă bucur că lumea din Zalău mă simpatizează. Publicul din Zalău este 

un bun cunoscător de volei. Suporterilor le transmit să vină la fiecare meci precum 
au fost la finală. Meciurile cu Tomis de la Zalău au fost foarte frumoase, iar la cele 
două victorii au contribuit şi spectatorii.

Sportul Sălăjean, iunie 2015



     Fotbal 

ASA Târgu Mureş a pus ochii pe 
Benjamin Kuku şi nigerianul ar 

putea ajunge în Liga I!
Vicecampioana României îl doreşte pe golgheterul 
de la FC Zalău, iar mutarea ar putea avea loc în zilele 

următoare

În vara trecută, venirea lui Benjamin Kuku şi Ibrahim Jamilu la FC Zalău a 
însemnat o pată de culoare pentru fotbalul sălăjean. Chiar dacă valoarea lor a fost 
pusă la îndoială, cel puţin Kuku a demonstrat că are calităţi şi că este un jucător care 
poate juca şi la un nivel superior. Şi evoluţiile sale au fost oscilante, poate şi din ca‑
uza acomodării, însă nigerianul a avut multe momente bune, astfel că a pus umărul 
la clasarea Zalăului pe podium. Prin cele 8 goluri marcate, fotbalistul a devenit 
golgheterul echipei, însă cele două părţi s‑ar putea despărţi în această vară, având 
în vedere că de serviciile sale s‑a interesat tocmai ASA Târgu Mureş. Chiar dacă a 
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fost prezent la reunire şi s‑a antrenat câteva zile sub comanda lui Costică Olariu, 
africanul a intrat în vederile vicecampioanei României, iar săptămâna trecută a fost 
pentru trei zile la Târgu Mureş, unde s‑a pregătit cu echipa lui Vasile Miriuţă. Visul 
jucătorului de a ajunge în Liga 1 este aproape de a fi realizat, mai ales că antrenorul 
celor de la ASA a rămas impresionat de calităţile sale şi îl doreşte pe Kuku, astfel că 
s‑a pus problema unui transfer. Conducerile celor două cluburi s‑au pus la masa 
negocierilor, iar nigerianul poate fi cedat vicecampioanei doar în schimbul unei 
sume de bani, mai ales că  mai are contract încă 3 ani cu Zalăul. 

Benjamin Kuku ‑ golgheterul Zalăului:
„Am fost primit bine la Târgu Mureş, iar Ousmane N’Doye a fost 

primul, care m‑a întâmpinat şi m‑a luat sub aripa sa!”

Adus la pachet în România împreună cu alţi trei nigerieni, Kuku a jucat o 
jumătate de sezon în Liga a IV‑a din Arad, la Progresul Pecica, iar din vara trecută 
a făcut pasul în Liga a III‑a, la FC Zalău. După un an petrecut la gruparea de sub 
Meseş, fotbalistul are o şansă mare de a ajunge pe prima scenă a fotbalului româ‑
nesc, tocmai la o formaţie importantă, cu care a şi luat deja contactul. „În primul 
rând vreau să‑i mulţumesc lui Dumnezeu că mi‑a oferit această oportunitate. Mă 
bucur că pot avea şansa de a juca în Liga 1 după un sezon petrecut în Liga a III‑a. Ar 
fi un salt uriaş pentru mine”, ne‑a declarat Benjamin Kuku. Atmosfera din tabăra 
vicecampioanei l‑a impresionat pe jucător, cel care spune că s‑a simţit foarte bine 
în cele trei zile în care s‑a pregătit cu ASA Târgu Mureş devenind un bun prieten 
cu celebrul  Ousmane N’Doye  . „Am fost primit bine la Târgu Mureş, atât de ju‑
cători cât şi de antrenor, iar Ousmane N’Doye a fost primul care m‑a întâmpinat şi 
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m‑a luat sub aripa sa. Mi‑ar place să fiu coleg cu el. La Târgu Mureş este o adevărată 
familie”, ne‑a dezvăluit nigerianul. Trebuie spus că într‑un timp scurt jucătorul 
a învăţat limba română, pe care o stăpâneşte destul de bine, iar acest lucru poate 
reprezenta un avantaj şi în viitorul său fotbalistic. 

Cristian Cherteş ‑ director general ASA Târgu Mureş: 
„Ne interesează Kuku! Este un jucător tânăr şi promiţător”

Conducătorul l‑ar vrea în lotul vicecampioanei pe nigerian, dar 
transferul va avea loc, doar după ce se va rezolva şi problema cu 

extracomunitarii

În cele trei zile petrecute la Târgu Mureş, Benjamin Kuku i‑a determinat pe 
oficialii vicecampioanei României să demareze discuţiile în privinţa transferului 
său, iar prima problemă a fost ca şi rezolvată. Din punct de vedere financiar, con‑
ducerile celor două cluburi s‑au înţeles, însă în realizarea tranzacţiei a mai apărut o 
„barieră”, cea cu  jucătorii extracomunitari.

Cum din acest sezon, o echipă din Liga 1 poate avea în lot doar trei jucători 
extacomunitari, ASA Târgu Mureş nu îl poate transfera momentan pe Kuku, doar 
în cazul în care jucătorul îşi va obţine acte europene. „Ne interesează Kuku. Este un 
jucător tânăr, promiţător, dar deocamdată nu putem să îl aducem la club, deoarece este 
extracomunitar. Conform noului regulament o echipă are voie să folosească doar trei 
extracomunitari, iar noi avem deja patru astfel de jucători care sunt mult peste nivelul 
lui Kuku şi nu putem renunţa la niciunul. Dacă şi‑ar obţine un act european, cu cea 
mai mare plăcere l‑am lua la Târgu Mureş”, a declarat directorul de la ASA Târgu 
Mureş, Cristian Cherteş, pentru Sportul Sălăjean. Conducerea vicecampioanei 
speră să găsească o soluţie în perioada următoare, mai ales că directorul câştigătoarei 
Supercupei României consideră că merită investit în Benjamin Kuku. „S‑a antre‑
nat trei zile cu echipa mare, antrenorul a fost  mulţumit de el şi merită să investim în 
el. Peste un an ‑ doi, cu pregătire exemplară, el poate să fie un jucător bun de Liga 1. 
Dacă se vor rezolva problemele legate de legislaţie îi vom  da o şansă. Ne‑am înţeles 
cu cei de la FC Zalău, chiar în condiţii rezonabile”, a mai spus Cherteş. 

Nici FC Zalău nu este scăpată de problema cu jucătorii extracomunitari, iar din 
sezonul viitor va putea folosi doar un singur jucător în teren, după cum prevede noul 
regulament al Ligii a III‑a. „Noi încă sperăm să se realizeze transferul lui Benjamin 
Kuku. El poate juca la un nivel mai superior şi m‑aş bucura să ajungă la Târgu Mureş. 
La bani ne‑am înţeles, dar rămâne să vedem cum va putea fi legitimat. Şi la noi va fi 
problemă cu extracomunitarii, fiindcă doar unul singur poate juca. Dacă cei de la Târgu 
Mureş găsesc o oportunitate noi îl vom lăsa”, a declarat Ioan Morar. 

Sportul Sălăjean, iulie 2015
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    Fotbal 

Cosmin Sabou, final de carieră în 
fotbalul mare

La 35 de ani, zălăuanul a pus punct în fotbalul de perfor‑
manţă, dar se va putea remarca la minifotbal, unde de cu‑
rând a devenit internaţional, în aceste zile fiind prezent la 

Campionatul European din Croaţia

Printre puţinii jucători sălăjeni 
care au evoluat în Liga 1 se numără 
şi Cosmin Sabou (n. 16.01.1980), 
cel care de‑a lungul carierei a dat 
dovadă de seriozitate şi profesiona‑
lism indiferent de nivelul la care a 
evoluat. Tocmai de aceea, zălăuanul 
a reuşit lucruri minunate în cei 17 
ani pe care i‑a petrecut în cele trei 
eşaloane ale fotbalului românesc, 
având bifate prezenţe şi în Liga 1.

Însă, ca şi în cazul oricărui 
sportiv vine şi acel moment când 
toate realizările devin amintire, 
având în vedere că la o vârstă tre‑
buie să pună punct final carierei de 
performanţă. Alţii aleg o vârstă cât 
mai înaintată, dar Cosmin Sabou a 
decis că la 35 de ani este momentul 
finalului în fotbalul mare. Astfel, în 
această vară, mijlocaşul s‑a reprofi‑
lat şi s‑a angajat într‑un alt dome‑
niu. „A fost greu de luat această de‑

cizie, însă trebuia să vină şi acest moment, mai devreme sau mai târziu. Am avut 
o carieră frumoasă şi sunt mulţumit de ce am realizat în fotbal”, ne‑a declarat 
Cosmin Sabou, cu care am realizat un reportaj despre trecutul său fotbalistic, 
dar şi despre viitor, fiindcă cel căruia prietenii şi apropiaţii îi spun „Tassotti” va 
mai juca fotbal, însă doar de plăcere.
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Cosmin Sabou, primul pas în fotbalul mare la Armătura Zalău

Chiar dacă s‑a născut în judeţul Cluj, Cosmin Sabou poate fi considerat 
un zălăuan, având în vedere că s‑a mutat împreună cu familia în oraşul de sub 
Meseş, încă din primii ani ai copilăriei. Atras de „sportul rege”, Sabou a început 
fotbalul la CSS Zalău, acolo unde la vremea respectivă era o adevărată pepinieră 
pentru echipa fanion a Zalăului ‑ Armătura. După ce a terminat junioratul, din 
1998, mijlocaşul a ajuns în curtea Armăturii şi a devenit un jucător important 
la gruparea de sub Meseş, cu care a promovat în Liga a II‑a în anul 2003. În al 
doilea eşalon, fotbalistul a crescut în valoare sub comanda lui Leo Grozavu, ast‑
fel că primul pas în fotbalul mare l‑a făcut la Armătura. A evoluat până în 2005, 
când de serviciile sale s‑au interesat mai multe grupări din eşalonul secund, 
iar zălăuanul a plecat, mai ales că la gruparea sălăjeană au început să apară pro‑
blemele. „A fost o perioadă frumoasă la Armătura şi era o onoare să joc pentru 
echipa Zalăului în Liga a II‑a. Am avut o echipă bună, jucători valoroşi, dar şi 
un antrenor de la care am învăţat multe”, a spus Sabou.

Cu Liberty Salonta a promovat în Liga 1

Aventura la Zalău s‑a încheiat în anul 2005, când fotbalistul a ajuns la FC 
Bihor unde a petrecut un tur. În returul sezonului 2005 ‑ 2006, „Tassotti” a 
semnat tot cu o echipă bihoreană din eşalonul secund ‑ Liberty Salonta, care 
la finalul campionatului avea să ocupe loc promovabil. Din păcate, bihorenii 
nu au continuat pe prima scenă, iar locul a fost vândut celor de la UTA Arad. 
Între timp, jucătorul a plecat la Corvinul Hunedoara, însă nu a stat foarte mult, 
deoarece antrenorul de la Gaz Metan Mediaş a pus ochii pe mijlocaş şi zălău‑
anul a ajuns în curtea medieşenilor. „Chiar dacă am petrecut perioade scurte la 
FC Bihor, Liberty Salonta sau Corvinul Hunedoara, de la fiecare am avut câte 
ceva de învăţat. În perioada respectivă, fotbalul era mai organizat, iar echipele nu 
aveau atâtea probleme financiare”, a spus fotbalistul.

A evoluat pe prima scenă a fotbalului românesc, 
în tricoul lui Gaz Metan Mediaş

Transferul de la Corvinul Hunedoara la Gaz Metan Mediaş a fost de bun 
augur pentru Cosmin Sabou, cel care după un retur petrecut la Mediaş a reuşit 
promovarea în Liga 1. De data aceasta, mijlocaşul şi‑a văzut visul îndeplinit, 
astfel că s‑a regăsit în echipa lui Cristian Pustai în stagiunea 2008 ‑ 2009, când 
a evoluat pe prima scenă a fotbalului românesc. În primul sezon în Liga 1, 
medieşenii au ocupat un loc onorabil, iar Cosmin Sabou a fost unul dintre 
jucătorii de bază, marcând şi trei goluri. Şi în sezonul 2009 ‑ 2010, „Tassotti” 
a rămas la Mediaş, însă doar în tur, astfel că aventura sa în Liga 1 s‑a încheiat 
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după un sezon şi jumătate. În acest timp, zălăuanul a bifat peste 30 de meciuri 
la cel mai înalt nivel din fotbalul românesc, astfel că se poate declara mulţumit. 
„A fost cea mai frumoasă perioadă din cariera mea. Prin muncă şi seriozitate am 
ajuns să joc la nivelul primei ligi, dar şi datorită lui Leo Grozavu. M‑a ajutat 
foarte mult pe vremea când eram la Armătura şi am învăţat multe lucruri bune 
de la el. Este un antrenor foarte bun. Acum dacă stau şi mă gândesc, cu puţină 
şansă puteam juca şi mai mult la cel mai înalt nivel. Însă, vârsta dar şi invazia 
de jucători străini din campionatul nostru au făcut ca aventura să fie mai scurtă”, 
a precizat Cosmin Sabou.

„Regret că nu am putut promova în Liga a II‑a cu FC Zalău”
După Gaz Metan Mediaş şi Unirea Alba Iulia, pentru Cosmin Sabou 

au urmat trei ani petrecuţi la formaţia condusă de Ioan Morar 

Pentru Cosmin Sabou, anul 2011 a însemnat revenirea în oraşul de sub 
Meseş, astfel că după Gaz Metan Mediaş a urmat o scurtă perioadă la Unirea 
Alba Iulia, după care „Tassotti” a venit la FC Zalău. A devenit play‑maker‑ul 
grupării de sub Meseş şi căpitan, iar prin experienţa acumulată a decis de unul 
singur mult meciuri. Însă, chiar dacă a evoluat mai bine de trei ani la gruparea 
de sub Meseş, Cosmin Sabou nu a reuşit o promovare mult aşteptată în Liga 
a II‑a. „Eu când am venit la FC Zalău am sperat să promovăm în liga secundă, 
însă din păcate nu s‑a reuşit. Au lipsit multe aspecte pentru a avea echipă de liga 
secundă. Regret că nu am reuşit acest lucru, dar trebuia să se dorească cu adevărat 
promovarea, nu doar din declaraţii”, a precizat mijlocaşul, care în ianuarie 2014 
s‑a despărţit de FC Zalău în condiţii nu tocmai bune.

Final de carieră la 
Arieşul Turda

Orice început are şi un sfârşit, iar în cazul carierei lui Cosmin Sabou aces‑
ta a avut loc în tricoul celor de la Arieşul Turda. Chiar dacă avea 33 de ani 
în momentul despărţirii de FC Zalău, zălăuanul nu a dus lipsă de oferte, iar 
Arieşul Turda şi Naţional Sebiş s‑au zbătut pentru semnătura sa. Fostul jucător 
de la Gaz Metan a ajuns până la urmă la Turda, unde a fost antrenat de către 
Adrian Matei, evoluând la clujeni până în această vară, când şi‑a terminat con‑
tractul şi totodată aventura în fotbalul profesionist. „Şi la Arieşul Turda a fost o 
perioadă frumoasă, mai ales că l‑am avut antrenor pe Adrian Matei. După ce au 
apărut problemele financiare, mulţi jucători au plecat, însă eu am rămas să îmi 
duc contractul la bun sfârşit. Chiar şi cu restanţe salariale, împreună cu jucătorii 
care am rămas, am dus la bun sfârşit sezonul”, a spus zălăuanul. 
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„Mai puteam juca doi ani la nivelul Ligii a III‑a”

Prin experienţa acumulată de‑a lungul anilor petrecuţi în ligile superioare, 
Cosmin Sabou crede că mai putea juca la nivelul Ligii a III‑a, însă a decis că a 
venit momentul să se orienteze spre un alt domeniu. Drept urmare, fostul jucă‑
tor din Liga 1 s‑a angajat la Euro Dezmembrări unde deja şi‑a început activitatea. 
„Mai puteam juca cel puţin doi ani la nivel de Liga a III‑a, dar am decis să renunţ, 
fiindcă la ce probleme sunt acum în fotbal nu mai avea rost. Acum sunt bucuros că 
m‑am angajat, chiar dacă munca este mai grea decât fotbalul, însă mă voi acomoda. 
Consider că în momentul de faţă este cea mai bună alegere. Am şi o anumită vârstă”, 
ne‑a spus zălăuanul, care va juca în Campionatul Judeţean de Minifotbal, la Euro 
Dezmembrări, formaţie care şi‑a anunţat intenţiile de a lupta la titlu. „Nu voi sta 
departe de fenomen. La minifotbal Euro Dezmembrări va avea o echipă bună şi fără 
discuţii ne vom bate la primul loc. Rămâne de văzut dacă vom şi reuşi”, a adăugat 
„Tassotti”.

Cosmin Sabou a fost aproape de Luceafărul Bălan, 
dar a ales Olimpic Bocşa 

Jucătorul va rămâne un fenomen şi va evolua pentru formaţia condu‑
să de Ioan Barou, jucătorul fiind dorit şi la Silvania Cehu Silvaniei 

Chiar dacă a pus punct final fotbalului de performanţă, Cosmin Sabou nu a 
renunţat în totalitate la „sportul rege”, iar dacă la minifotbal va evolua pentru Euro 
Dezmembrări, zălăuanul va juca şi în Liga a IV‑a, pentru Olimpic Bocşa. În discuţii 
a fost şi un transfer la Luceafărul Bălan, formaţie nou‑promovată în Liga a III‑a. 
„Am avut discuţii şi cu cei de la Bălan, dar până la urmă nu s‑au concretizat. Mă 
bucur pentru ei că au promovat şi că s‑au înscris în Liga a III‑a, însă le va fi greu. 
Rămâne de văzut dacă vor face faţă. Eu m‑am decis asupra viitorului şi voi juca de 
plăcere la Olimpic Bocşa. Serviciul nu îmi permite să mai joc în Liga a III‑a”, ne‑a 
declarat zălăuanul. Tot în această vară, Cosmin Sabou a fost în vederile celor de la 
Silvania Cehu Silvaniei şi cele două părţi s‑au înţeles în primă fază, însă jucătorul a 
ales Olimpic Bocşa, unde va fi coleg cu Cosmin Cozma, fost jucător la FC Zalău.

Chiar dacă la 35 de ani a pus punct final fotbalului de performanţă, zălăuanul 
se remarcă la minifotbal, unde recent a devenit internaţional. „Tassotti” a fost con‑
vocat la echipa naţională, cu care a participat la Campionatul European din Croaţia. 
Zălăuanul a şi devenit campion naţional, după ce România a câştigat competiţia din 
Croaţia. 

Sportul Sălăjean, septembrie 2015
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Sălăjeni torturaţi de Securitate (III.)

Ioan Pop a fost bătut până aproape 
de ultima suflare în cușca câinelui

În documentarul nostru despre sălăjenii care s‑au opus regimului comu‑
nist ‑ din care am publicat în ultimele două ediții povestea supraviețuitorilor 
din Văleni ‑ am poposit împreună cu echipa de la TVR 2 la Bădăcin, satul lui 
Iuliu Maniu.

Am vizitat casa memorială a lui Iuliu Maniu. Casă memorială e mult prea 
mult spus. O ruină, un spațiu distrus de nepăsarea autorităților locale. Atât a 
celor dinainte de 1989, cât și a celor de după revoluție.

Când intri în casa în care a stat Iuliu Maniu, primul lucru îți vine să te 
crucești. Uși rupte, ferestre distruse, tencuiala căzută, nici nu se poate spune 
în cuvinte cât de degradată este casa marelui ideolog politic sălăjean și prim 
ministru al României, Iuliu Maniu.

Două clădiri noi, construite recent, se sprijină de casa memorială. Servesc 
drept bucătărie și spălătorie centrului de persoane cu handicap din curtea casei 
memoriale. Dacă responsabilii din regimul comunist foloseau casa memorială 
drept depozit, iată că nici autoritățile de acum nu pun mai mult preț pe memo‑
ria ilustrului om politic sălăjean.

În apropiere, pe un deal, după ce străbați o alee cu mucuri de țigară arun‑
cate pe jos și ambalaje, dai de mormântul simbol al lui Maniu. Până să ajungi 
la mormântul simbol și la mormintele familiei Maniu străbați o potecă pe care 
sunt pietre gravate. Pe fiecare piatră, o literă. Textul întreg spune „Iuliu Maniu 
‑ martir”.

De mormântul lui Iuliu Maniu se leagă și soarta crudă a lui Ioan Pop, din 
Bădăcin, care a fost schingiuit și umilit de Securitate pentru că a ales să‑l oma‑
gieze pe consăteanul său de seamă, Iuliu Maniu.

Ne‑am oprit la o casă din apropiere de centrul satului Bădăcin în care afla‑
sem că locuiește Ioan Pop. Nu l‑am găsit acasă. Era la muncă pe câmp. Fratele 
său a mers după el, pe deal, ca să putem sta de vorbă cu cel care a compus ver‑
surile imnului lui Iuliu Maniu. Versuri pentru care a avut de suferit. Versuri 
care i‑au adus o bătaie soră cu moartea. Versuri care i‑au determinat pe securiști 

Eduard FărCaş
Graiul Sălajului
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să‑l arunce în cușca câinelui și să‑l bată până l‑au înnegrit. Toate acestea doar 
pentru că Ioan Pop și‑a permis să‑l omagieze pe Iuliu Maniu.

Ioan Pop a lucrat ca merceolog la fabrica de țevi din Zalău. A fost urmărit 
de Securitate până în 1990. A plecat din țară, apoi a revenit. E dezamăgit de 
România, dar nu a regretat niciodată gestul său de revoltă împotriva absurdită‑
ții comuniste. Pentru el, Iuliu Maniu e un model de viață. Acum locuiește cu 
mama sa și cu fratele său. Nu are soție și nici copii. 

 „Am suferit foarte puțin față de ce au îndurat Iuliu Maniu sau Corneliu 
Coposu, modelele mele de viață. În 1986 a fost momentul când am început 
să îmi dau seama cu adevărat cine a fost Iuliu Maniu. Eram un puștan, eram 
foarte tânăr. Citisem ceva despre Maniu. Citisem ce puteam, că pe vremea aia 
se scria greu despre Iuliu Maniu și despre Partidul Național Țărănesc; se scria 
cu frică și cu voia băieților deștepți. Fiind și bădăcinean, am început să mă simt 
foarte mândru că sunt român și consătean cu Iuliu Maniu. Pentru mine a fost 
suficient. A urmat momentul acela din ’86, crucial pentru mine, când am adu‑
nat 13 tineri. Am chemat mai mulți, dar 13 am ajuns la mormântul lui Maniu. 
Am mers la sfătul din sat. Ideea a fost să punem o coroană la mormântul lui 
Maniu. Am cântat acolo imnul pe care l‑am compus și i l‑am dedicat. Doar 
prima strofă s‑a cântat atunci. Am mers 13, am tras clopotele, cred că acela a 
fost momentul cel mai dureros pentru băieții deștepți. Am aprins lumânări, 
pe care le‑am așezat în forma I.M., am vorbit despre activitatea politică a lui 
Maniu și asta a fost tot. Administratorul de la cămin a anunțat Securitatea de la 
Zalău. Nu știu ce făcusem așa rău. Subiectul Maniu era groaznic pentru ei, nu 
îi puteai rosti numele, pentru că erai deja în vizorul lor. Avea o putere puternică 
numele lui Maniu, care a pus piciorul în prag în fața comunismului. PNȚ a 
avut cei mai mulți martiri. La vârsta aceea nu mă gândeam că o să fie repercusi‑
uni. Simțeam să fac asta, simțeam că e un lucru bun, că e un om care a fost prim 
ministru și care a făcut lucruri foarte bune și merita să i se pună o co‑roană la 
acel mormânt simbolic. Nu am fost arestat, am fost bătut. Am fost luați toți, 
duși la Securitate, interogați. Securitatea nu bătea, bătea poliția, la indicațiile 
lor. Nu atunci am fost bătut, ci la aproximativ un an după. În tot anul acesta 
eu mi‑am continuat activitatea, lucram în Zalău, atunci am compus imnul lui 
Maniu, care se cânta la fabrica de țevi din Zalău. Pe mulți care îl cântau nici nu 
îi cunoșteam. Un an de zile m‑au lăsat în pace, doar am fost urmărit. Mă aș‑
teptam să se întâmple ceva, pentru că eram urmărit. Eu organizam multe acti‑
vități sătești, sărbătoarea vinului, cireșelor, în care încercam să povestesc despre 
Maniu. Nu prea se putea vorbi deschis. Momentul în care am fost prins a fost 
la un spectacol în Șimleu. Cânta Loredana Groza și Ion Caramitru. Am vocife‑
rat în sală. Acela a fost momentul așteptat de ei. Pretextul lor.  M‑a luat poliția, 
a fost chemată Securitatea din Zalău, am primit apoi o bătaie soră cu moartea. 
Maniule, banditule, așa îmi ziceau. Ce mai vrei? Care‑i imnul ăla al lui Maniu? 
Și tot așa. M‑au ținut la poliție cinci‑şase ore, am fost băgat într‑un loc special, 



Eduard Fărcaş / Anuarul presei sălăjene 2015 • 27

cu câinii în cușcă. M‑au bătut rău și mi‑au zis când mi‑au dat drumul să știu și 
eu că nu mi s‑a întâmplat nimic. Eu am zis, așa să fie, cum ziceți voi. Am mers 
la medicul legist, mi‑am făcut certificat de la medicul legist din care a reieșit că 
aveam nevoie de îngrijire medicală. Însurați‑vă, vedeți‑vă de treabă, nu vă ocu‑
pați de politică, că asta o facem noi, spuneau comuniștii. Am luat și vreo 2.000 
de lei amendă. Motivul a fost coroana și lumânările de la casa lui Iuliu Maniu. 
S‑a raportat de acolo. Am observat că nu îi ducea capul, au scris Rembrant în 
loc de Remember pentru Iuliu Maniu (n.r. ‑ din limba engleză în memoria). Am 
zis că tot e bine dacă am pus un tablou Rembrandt la mormânt. Securitatea a 
avut ordine fixe cu mine. Era dureros pentru ei că toată lumea cânta imnul lui 
Maniu. Într‑o duminică am fost chemați toți 13 la Zalău să vadă ce e cu noi. 
Am fost lăsat față în față cu câinele, despărțiți de un gard, timp de două ore. 
Apoi l‑au scos și au încercat să‑l arunce pe mine. Între timp, însă,  mă împrie‑
tenisem cu câinele. Atunci m‑au bătut cu bastonul. Mă luau cu măi poetule. Eu 
îi întrebam dacă mai pot să dea. Pe polițai, culmea, îl chema Copos, ăla era pus 
să bată. Îți piere orice chef de a protesta după o bătaie ca aia.

Despre județul Sălaj și zonele apropiate trebuie să subliniem că sunt trei 
localități nobile, triplul B care va rămâne în istorie, Bădăcin, Bocșa și Băsești. 
Localități despre care se învață prea puțin la școală”, a încheiat cu tristețe în glas 
Ioan Pop.

Imnul lui Iuliu Maniu

„Îl simt cum mai vine,
Mai vine pe acasă,
Îl văd cum se așază cu satul la masă,
Și‑și varsă durerea sădind‑o în noi,
Generații ca mine, ca tine, ca voi.

Să cântăm despre Iuliu,
Despre Sfinx să cântăm,
Toată lacrima noastră pentru el s‑o vărsăm.

Veșnic înainte,
Generații vin,
Pentru tine Iuliu, Sfinx de Bădăcin,

Și‑ți aduc ofrandă și respect sincer,
Țara Românească îngerii din cer”.

Graiul Sălajului, iunie 2015
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Top 5 ‑ Ruine ale economiei 
sălăjene 

Sălajul a fost în perioa‑
da interbelică, dar și în timpul 
regimului comunist, un județ 
prosper, cu sute de edificii eco‑
nomice și sociale care aduceau 
un plus județului. După 1989, 
marea majoritate au fost privati‑
zate și lăsate în paragină de către 
noii proprietari. Altele, care sunt 
și astăzi în proprietatea statului 
român, au avut aceeași soartă. 
Gestionarea deficitară a făcut ca 

astăzi să mai avem doar ruinele a unei glorii de altădată. La 25 de ani de la revoluția din 
decembrie 1989, județul Sălaj se poate „lăuda” că a pierdut multe din centrele impor‑
tante care aduceau un plus județului. Dispariția lor a dus automat și la desființarea a 
mii de locuri de muncă. Cele cinci obiective pe care vi le vom prezenta astăzi au fost 
lăsate în voia sorții, deși o investiție în acestea ar putea ajuta economia județului și ar 
crea locuri de muncă.

Din Băile de la Zalnoc au rămas doar amintiri

Băile termale din localitatea Zalnoc, comuna Bobota, sunt astăzi ruinele unei 
activități economice altădată prosperă. În urmă cu cinci secole, la Zalnoc poposea 
la băi chiar și împăratul de la Viena. Dacă ar ajunge astăzi conducătorul Austriei la 
Zalnoc, s‑ar îngrozi de starea în care au ajuns băile. În intervalul 1888 ‑ 1918, sursele 
istorice arată că la Zalnoc se afla o bază modernă de tratament, unde mergeau anu‑
al mii de pacienți să se trateze, pentru că apa avea proprietăți curative, fiind izvoare 
sulfuroase. Experții în turism compară ruinele de la Zalnoc cu cele de la mult mai 
cunoscuta stațiune Borsec. Un explorator prin țară a publicat pe blogul amfostacolo.
ro o scurtă interpretare a situației băilor de la Zalnoc. „Repunerea băilor în funcțiune 
ar fi pentru săteni o binecuvântare mai mare decât falnica biserică ce se află nici la 50 
de metri de fostele băi, biserică ce nu oferă însă nici un loc de muncă și vindecă doar 
spiritul, dar nu și trupul îmbătrânit al unui sat care are nevoie acută de o reparație 
capitală”, descria acesta situația de la Zalnoc. 

Petri Mór scria în Monografia Sălajului că băile de la Zalnoc au suferit mai mul‑
te renovări, ultimele fiind în anul 1889 și 1891. „În stațiune se aflau patru izvoare cu 
apă sulfuroasă cu debit mare. Apa era pompată apoi în cele 14 camere de tratament 
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cu 42 de vane din tablă și lemn pictat. În incinta băilor erau și 19 camere de odihnă, o 
cantină‑restaurant și un cabinet medical. Tabloul unei stațiuni de succes era comple‑
tat de o imensă grădină și o popicărie”. 

Alte surse istorice arată că în trecut băile de la Zalnoc erau vizitate anual de 
peste 2.000 de pacienți. Stațiunea a funcționat până în anul 1939, când a izbucnit 
a doua conflagrație mondială. După preluarea puterii în stat de către comuniști, 
băile au trecut în proprietatea CAP‑ului local și au fost redeschise în anul 1975 sub 
denumirea de „Băile 9 mai”. Inaugurarea a fost făcută cu mare tam‑tam în prezența 
liderilor comuniști ai județului și a 3.000 de săteni din Zalnoc și din împrejurimi. 
Băile au devenit o perlă balneară a Sălajului, în care se puteau trata 400 de pacienți 
pe zi. În 1981, complexului balnear i s‑a mai adăugat o nouă clădire și o pasarelă 
care face legătura între baza de tratament și cantină. În 1990, stațiunea a fost pri‑
vatizată pentru suma de 1,5 milioane de lei. Familia care a cumpărat stațiunea a 
vândut‑o un an mai târziu unei femei din Germania, pe numele Phunl Ursula 
Schlichtinger, care însă nu a continuat investiția, iar stațiunea a ajuns în paragină. 
Astăzi, ajuns la Zalnoc, te întâmpină un peisaj dezolant al gloriei de altădată a stați‑
unii, considerată „perla minerală a Ardealului”.

Jiboul are zeci de trenuri fantomă

Gara din Jibou era cândva un important nod feroviar care făcea legătura 
nordului României cu capitala și cu zona sudică. Astăzi, gara este un peisaj urât 
pe timp de zi și un loc unde ți se face teamă după lăsarea întunericului. Gara adă‑
postește în prezent zeci de trenuri fantomă trase la marginea căii ferate, distruse 
de intemperii, de vandali și de hoți. Clădirea gării, veche din 1890, se află într‑o 
stare avansată de degradare. Gara s‑a realizat ca o consecință a industrializării de la 
sfârșitul secolului al XIX‑lea. În toamna lui 1890, este inaugurată calea ferată Dej 
‑ Jibou ‑ Zalău, care peste cinci ani este prelungită până la Baia Mare. În același 
an, adică 1890, este construită ceea ce acum numim Gara Veche din Jibou, ca o 
necesitate a dezvoltării transportului pe cale ferată. După Marea Unire, punân‑
du‑se accent pe această formă de transport, atât de persoane cât și de marfă, Gara 
Veche nu mai făcea față. Așa că autoritățile române au dezvoltat un proiect prin 
care era prevăzută construirea unor stații CFR impunătoare, care să satisfacă ce‑
rințele vremii. Gara CFR din Jibou este construită după model german, ca de alt‑
fel încă vreo 120 din țară. Construcția a început în anul 1924 și s‑a finalizat peste 
trei ani. Prin această gară au trecut spre pusta ungară miile de tone de sare de la 
Ocna Dejului. Prin această gară, țițeiul de la Suplacu de Barcău ori cărbunele de 
la Sărmășag treceau spre centrele industriale ale țării. Gara are multe amintiri. 
Era o lume aparte pentru jibouani și nu numai; în gară se întâlneau îndrăgostiții, 
prin gară mișunau și atunci ca și acum hoții de bagaje și de buzunare. Hoții, cei 
drept, s‑au rărit mult, pentru simplul motiv că nu mai au nici pe cine buzunări.
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Moara din Doba ‑ cum poți distruge 
o industrie agrară înfloritoare

În plină perioadă interbelică, la Doba, zonă unde se cultivă preponderent cere‑
ale, s‑a înființat celebra moară de la Boda, care avea o presă de ulei modernă. Uleiul 
fabricat la Doba era celebru pentru că semințele de floarea‑soarelui erau presate și 
foarte puțin prăjite, față de alte mori, unde semințele se prăjeau. În 1970, moara a 
intrat într‑un proces complet de reabilitare, fiind îmbunătățită din temelii. Din pă‑
cate, soarta morii a fost una identică cu a multor mori de cereale din județ. A fost 
privatizată în 1990, iar apoi a fost lăsată în paragină. De peste 20 de ani, moara nu 
mai are nicio activitate. Clădirea morii se degradează în continuare. Senatorul Vegh 
Alexandru, originar din Doba, este cel care ne‑a furnizat datele privind activitatea 
morii din Doba. Senatorul crede că dacă ar fi reabilitată moara ar avea un potențial 
impresionant. „Moara deservea în trecut toată zona de nord‑est a județului. Este pă‑
cat că nu se poate reutiliza clădirea morii”, spune Vegh.

Băile de la Zăuan au ape excepționale, dar ce folos

Sălajul se poate lăuda cu zecile de izvoare de ape termale de care dispune. 
Cândva, toate acestea au fost puse în valoare. Astăzi sunt comori ascunse. Un exem‑
plu este și fosta stațiune balneară de la Zăuan Băi. În 1913, locul este atestat pentru 
prima dată ca și cătun al satului Zăuan. Sătenii din Zăuan și‑au construit aici case 
pentru că locul era frecventat de turiști care mergeau acolo pentru apele curative ter‑
male. Cătunul Zăuan Băi a început să se dezvolte. Nenorocul sătenilor a fost anul 
1989, când odată cu revoluția a venit și declinul activității de la Băile Zăuan. Izvoarele 
de apă minerală de la Zăuan Băi sunt extrem de rare în România, conținând apă mi‑
nerală sulfată ‑ magneziană ‑ calcică. În prezent, stațiunea este ruinată complet.

Activitatea minieră din Sălaj s‑a dus pe apa sâmbetei

Una din cele mai afectate ramuri ale economiei după revoluție a fost mineritul. 
Se estimează că Sălajul stă pe un munte de cărbune, fapt tratat doar cu indiferență de 
cei care țin frâiele acestei țări. În prezent nu mai funcționează nici una din exploatările 
miniere din județul Sălaj, din comunele Hida, Creaca, Surduc și Sărmășag. Galeriile 
au rămas în paragină, iar hoții au cărat la fier vechi tot ce se poate vinde. La mina din 
Sărmșag, în urmă cu jumătate de secol lucrau 4.000 de oameni. Exploatarea lignitului a 
început la Sărmășg în 1940, fiind unul dintre cele mai importante centre industriale în 
ceea ce priveşte extracția de cărbune din Transilvania. Din galeriile subterane se scoteau 
60.000 de tone de cărbune care ajungeau în cazanele marilor CET‑uri din țară, dar și 
în sobele localnicilor. Mina s‑a închis în 2005, iar acum este în insolvență. Mai are un 
singur angajat, managerul unității. Au mai rămas doar clădirile administrative și fosta 
cantină, preluate de Consiliul Județean Sălaj. Restul este ruină. Printre alte mine de căr‑
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bune închise după 1989, cele mai importante exemple, pe lângă mina de la Sărmășag, 
sunt minele din localitățile Hida, Surduc, Ip și Cristolțel. La Lupoaia a existat până în 
1948 o importantă activitate minieră. Mina de la Lupoaia a activat pe o suprafață imensă 
sub dealul de sub localitățile Lupoaia și Gâlgău Almașului. După închiderea minei, prin 
vechile tunele își duceau veacul câțiva certați cu legea care se ascundeau de autorități. 
Singura activitate minieră din prezent este cea de la Derșida. Nici acolo însă nu se mai 
extrage cărbune de la subsol, fiind acum vorba de o carieră la suprafață.

Graiul Sălajului, iulie 2015



Poveşti din trecutul Sălajului

Luptele pentru eliberarea Sălajului

În urmă cu 71 de 
ani, pe 25 octombrie 
1944, erau eliberate ulti‑
mele teritorii româneşti 
de către armata română. 
Ultimul teritoriu eliberat 
a fost oraşul Carei, care la 
acea vreme făcea parte din 
judeţul Sălaj. Toate terito‑
riile eliberate de trupele 
româneşti din Ardealul 
de Nord au fost răpite 
României prin Dictatul 
de la Viena din 30 august 1940. 

După zdrobirea contraofensivei inamice de la 5 septembrie 1944 şi respin‑
gerea înapoi peste Mureş, ofensiva hotărâtoare a trupelor române şi sovietice a 
fost reluată la data de 9 octombrie. În cea de‑a doua parte a acestei operaţiuni, 
denumită Operaţiunea Debreţin, în perioada 14 ‑ 25 octombrie 1944 marile uni‑
tăţi ale armatei române au executat urmărirea operativă a adversarului prin poarta 
Someşului.

Pierzând orice speranţă de a se menţine pe Someşul Mic, comandamentul 
inamic a ordonat retragerea spre bariera Meseşului (Poarta Meseşană).

Pentru a nu da posibilitatea inamicului să‑şi organizeze apărarea pe noi 
aliniamente, comandantul Armatei a‑4‑a române a hotărât să treacă cu toate for‑
ţele la urmărirea acestuia până la izgonirea lui de pe teritoriul românesc.
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Luptele pentru eliberarea Sălajului istoric, care în perioada interbelică era 
judeţ de graniţă, având în componenţă şi plăşile Carei şi Valea lui Mihai, au durat 
11 zile (15 ‑ 25 octombrie 1944). Pentru aceasta a fost nevoie de sacrificiul su‑
prem a 601 soldaţi români, înmormântaţi pe teritoriul judeţului nostru, din care 
165 încă neidentificaţi.

În luptele crâncene pentru eliberarea Tihăului, Regimentul 2 Dorobanţi a 
pierdut 15 oameni, 32 au fost răniţi şi 3 dispăruţi.

În raza localităţii Chilioara s‑au dat lupte grele. În ziua de 18 octombrie 
1944, la Chilioara, au căzut eroic 20 de militari români din cadrul Regimentului 
34 Infanterie, ei fiind înmormântaţi în cimitirul din localitate. Bătălia de la fer‑
ma de lângă Archid este numită foarte sugestiv „cuptorul de foc de la Chilioara 
– Archid”.

În ziua de 25 octombrie 1944, Grupul 18 Cercetare din Divizia 18, condus 
de către căpitanul Dumitru Cristorian, care participase la luptele pentru elibe‑
rarea Sălajului, depăşea bornele de hotar ale ţării. Despre acest moment emoţi‑
onant, căpitanul Cristorian nota în caietul său de front următoarele: „Când am 
depăşit vechea frontieră dintre România şi Ungaria, ofiţerii, subofiţerii şi soldaţii 
Grupului 18 cercetare au sărutat pământul scump al patriei, după care ne‑am 
avântat în urmărirea adversarului pe teritoriul Ungariei”. Aceste cuvinte repre‑
zintă chintesenţa a ceea ce a însemnat şi înseamnă pentru ostaşul român patri‑
otismul adevărat, care nu poate fi diluat de către nici un regim politic trecător.

Drapelul a fost înălţat la Zalău în 17 octombrie

Zalăul a fost eliberat la data de 17 octombrie, la ora 12.00. Căpitanul Grupului 
18 Cercetare din Divizia a 18‑a Infanterie, Dumitru Cristian, a intrat pe data de 16 
octombrie în Hida. În dimineaţa zilei de 17 octombrie a eliberat satele Vârşolţ şi 
Recea, îndreptându‑se cu armata spre Zalău. La ora 12.00, Grupul 18 Cercetare 
a intrat în Zalău, armatele naziste retrăgându‑se din oraş. În piaţa centrală (lân‑
gă Clădirea Transilvania), mii de oameni aşteptau cu entuziasm armata română. 
Căpitanul a scos de sub şa un drapel pe care i l‑a înmânat soldatului Simion Florea, 
care l‑a ridicat pe catarg. După acest moment, trupele au părăsit Zalăul, îndreptân‑
du‑se spre Bădăcin şi Bobota.

Graiul Sălajului, octombrie 2015
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Televízióstörténet

Az 1969 őszén rajtolt Magyar Adás – a 
Román Televízió keretében indult – fél‑
évszázadot sem működött, a műsorszórást 
1985‑ben a hatalom beszüntette.

Évforduló kapcsán, a még élő szer‑
kesztők visszaemlékezéseiből összeállított, a 
400 könyvoldalnál terjedelmesebb kötetből 
a nagybetűs Magyar Adás történelmével is‑
merkedhetnek meg az egykori nézők, a je‑
lenben olvasók, ez egyben a hazai médiatör‑
ténetnek jelentős fejezete.

A szerzők  korábbi bemondók, riporte‑
rek, műsorvezetők – Józsa Erika, Simonffy 
Katalin, Tomcsányi Mária – kezdeménye‑
zésére, kutatásai alapján, megmaradt doku‑
mentumok és visszaemlékezések gyűjtemé‑
nye  A mi magyar adásunk 1969‑1985 címmel, 
a Kriterion gondozásában, az elmúlt hetek‑
ben megjelent munka, nem mellékesen jegyezzük meg, a zilahi Color Print 
Nyomda kivitelezésében.

Mi is volt az a Magyar Adás, amelyet nacionálkommunista hatalom meg‑
szűntetett? Válasz lehet arra Tomcsányi Jakab Mária visszaemlékezéséből szár‑
mazó idézet:  – „Heti háromórás intézmény– a hetedik erdélyi magyar hetilap, 
a hetedik magyar színház, vagy a romániai magyar panasziroda, vagy a nép ügy‑
védje, vagy erdélyi, vagy erdélyi magyar koncertiroda, vagy mindez együtt akart 
lenni és részben volt a Román Televízió 1969‑től sugárzott magyar nyelvű műsor 
(nekünk és akkor mindenkinek a Magyar Adás) Hát legalábbis Bodor Pál azt 
hitte, akarta és vele együtt mi mindannyian, akik ideig‑ óráig, évekig vagy csak 
hónapokig a csapatában játszathattunk.”

A még élő és emlékező erdélyi nézők szintén egyetérthetnek az idézett tar‑
talommal. A kötet hat fejezete 21 visszaemlékezésből, mondhatni vallomásból 
állt össze érdekes, tanulságos „történelemkönyvvé.”

Az adás alapítója, volt főszerkesztője a 80 éven felüli Bodor Pál jelenleg 
Budapesten él, hasonlóan a műsorokat szerkesztő Csáky Zoltán, Veszprémben 

FEjér LászLó
Hepehupa
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Tömöry Péter, az operatőr és rendező Fischer István Németországban, a valaha 
heti rendszerességgel, a képernyőn látott Józsa Erika évtizedek óta Ausztráliában. 
Maradt mindvégig Boros Zoltán, aki 1989 után az újraindított adás mindenese 
volt nyugdíjazásáig.

Rendhagyó módon, ebben a könyvben, az oldalak alján szürkés alapszínen, 
keretbe foglalva olvashatók Vincze Gábor:  A romániai magyar kisebbség történeti 
kronológiája 1947‑1989 című munkájából származó szemelvények.

A három szerző három előszavát követően a Kitalálni a Magyar Adást 
1969‑1970 című fejezetben az induló nehézségeiről és szép élményeire emlékez‑
nek az első műsorszerkesztők.

A  Gyülekezik a szerkesztőség fejezet az adást készítő csapatépítés krónikája, 
egyben az akkori társadalom kétarcúságát bemutató emlékeivel.

A leghosszabb és valójában a hatalommal folytatott bújócskázást is felidé‑
ző fejezet, 21 volt egykori munkatárs vallomása, sokszor anekdotikus története‑
ket elbeszélően a műsorok készítéséről. Ennek a fejezetnek terjedelmes részlete 
Zilahhoz kötődik. Tömöry Péter a korszakot jellemző visszaemlékezése ismer‑
teti a zilahi Zenés Karaván megszervezését, felvételezését, amelynek a hetvenes 
években készült adásnak, a Szakszervezetek Művelődési Házban résztvevői kö‑
zül hasonlóan emlékezhetnek a mai öregek. A műsor filmanyaga megmaradt, 
ugyanis államközi csereegyezmény keretében Budapestre került, ám azt sem a 
rendszerváltás előtt, sem utána nem sugározták. Az akkori műsorban dalárda, 
versmondó és magyar táncokat bemutató csoportok léptek színpadra.

A Tízemeletnyi magány címet viselő fejezetben személyes vallomásokból 
derült ki: illúziókkal vagy azok nélkül a  „riporter mindig riporter marad.”

A könyv végén a kötet szerzőinek életrajzával, illetve tevékenységeivel is‑
mertet meg a kiadó; egyben nosztalgikus emlékeket ébresztenek azok a fénykép‑
felvételek – nem is kevés–, amelyek nemcsak az emlékkönyv szerzőinek elmúlt 
arcmását, résztvevőket, helyszíneken élőket (netán már régebben elhunytakat) 
ábrázolnak, idéznek fel a múltból.

Végül összefoglaló helyett idézzük Józsa Erika véleményét: „Nem hiszem, 
hogy sokszor fordult volna elő a világon hasonló eset, hogy egy kis tévéműsor, 
mely egy országon belül egy kisebbségnek sugároz heti pár órás műsort, ekkora 
befolyással lett volna sajátos kulturális értékeinek nemcsak megmaradására, de 
sok esetben már a kialakulására is. Ez volt a mi adásunk, a Magyar Adás”

Autorul articolului prezintă istoria emisiunii de limba maghiară a Televiziunii 
Române din perioada 1969‑1985, de la iniţiere până la desfiinţare, şi pentru care s‑a 
editat o antologie.

Hepehupa, nr. 4, 2014
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Iuliu Maniu: „Eu trebuie să fiu 
sincer, și de aceea refuz să fac 

parte din masonerie“

Personalitatea lui Iuliu Maniu depășește barierele cunoașterii activității și a 
vieții lui, în prezent limitate. Azi, cred că știm doar ce trebuie să știm despre acest 
simbol al scenei politice românești. Tocmai dimensiunea caracterului său îl con‑
damnă la anonimat într‑o Groapă Comună, parcă vădit gândită în așa manieră încât 
să îl facă uitat, din simplul motiv că a fost și este în continuare un personaj politic 
incomod. În plină campanie de strângere de fonduri pentru salvarea Conacului de 
la Bădăcin, avem nevoie de o cunoaștere mult mai profundă a vieții lui, pentru a 
înțelege de ce, de atâta timp, nu s‑a putut interveni în această cauză. Cu stăruința și 
puterea cu care și‑a sacrificat viața pentru intențiile politice, Maniu s‑a ghidat întot‑
deauna după propriul său motto: „Ca oameni politici putem fi oricând adversari, 
dar niciodată dușmani”. Acesta a fost, din păcate, doar motto‑ul lui Maniu, nu și al 
altora, explicându‑se de ce a fost persecutat atât în timpul vieții, cât și după moarte. 
Pentru a‑l cunoaște și mai bine pe cel care ne‑a unit, am stat de vorbă, în cadrul 
unui interviu, cu strănepotul lui Iuliu Maniu, părintele Matei Boilă. Am dorit să 
adresez întrebări a căror răspunsuri să creioneze portretul omului, un Maniu la care 
să aibă acces atât gândul, cât și sufletul. Acest scop nu putea fi atins decât printr‑un 
dialog cu o persoană foarte apropiată familiei sau chiar cu un membru al familiei.

Când am ajuns în locuința părintelui, m‑a oprit cu privirea, din pragul ușii, 
iar cu o voce tremurândă mi‑a spus: „Trebuie să vă fac o mărturisire despre Maniu 
pe care n‑am mai făcut‑o nimănui”. Din acel moment am înțeles că va fi mai mult 
decât un simplu interviu, va fi o primă pagină din bibliografia unui nou capitol de 
cercetare.  

Părintele Matei Boilă: Acuma, eu vreau să vă spun ceva. Niște lucruri care 
sunt, după părerea mea, importante. Sunt niște lucruri cu totul deosebite. Eu am 
avut o legătură directă, personală cu el, în condiții cu totul speciale, înainte de a fi 
arestat (n.r. – I. Maniu). Să știți că este vorba despre o responsabilitate mare, pentru 
că nu e vorba despre un simplu interviu în care să vă spun eu ce mare om a fost 
Iuliu Maniu și ce bun a fost și mare sacrificiu a făcut. E mult mai mult decât atâta. 

Ioana Gale
Sălajul pur şi simplu
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Nu e vorba despre astfel de lucruri care, în mod normal, sigur, sunt necesare și ele 
și sunt foarte bune. Aici sunt lucruri mai grave. Acuma, încep prin a vă spune că si‑
tuația casei lui Maniu și a averii lui de acolo este un scandal monstruos. Gândiți‑vă 
că, la început, nu era vorba despre testamentul lui Maniu, era vorba de confiscarea 
averii, și s‑a dat averea aceasta unei asociații olandeze, pentru ca să organizeze acolo 
un cămin de creștere a copiilor defavorizați. Ulterior, s‑a dovedit că a fost făcută cu 
intenția de a distruge ceea ce a vrut Maniu să facă din acel loc, adică să organizeze 
acolo un loc de reculegere, de educare a tinerilor dezavantajați, de memorial.

„Maniu este în continuare persecutat“

Toate chestiunile acestea au fost intenționat, vă spun, distruse de către acești 
oameni care au făcut lucrurile acestea. După 1989, când și noi și Corneliu Coposu, 
totuși, am avut o oarecare influență, am încercat din toate puterile să repun în drept 
averea aceea, pe care Maniu a lăsat‑o Episcopiei, ca să facem memorial din tot locul 
acela și să facem ceea ce Maniu a vrut să facă din locul acela. Nu s‑a putut nici‑
decum! Cu toate influențele pe care le‑am avut, gândiți‑vă că eu am fost senator, 
Coposu era președintele partidului care a fost de fapt la putere, nicicum nu s‑a 
putut! N‑au vrut, n‑au vrut! Și până în ziua de astăzi nu au dat terenul acela înapoi, 
pentru că era un pretext că este un loc pentru copiii cu handicap. Puteau foarte 
bine să aleagă orice alt loc, orice alt loc. Chiar noi atunci le‑am oferit câteva spații. 
Puteau foarte bine, însă n‑au vrut! Pentru că n‑au vrut ca Maniu să aibă memoria 
aceasta pe care o merită. Și să se întâmple toate lucrurile acestea pentru că trebuie să 
vă spun acuma că Maniu este în continuare persecutat, dvs. să știți sigur chestiunea 
aceasta. Eu vă spun acum un lucru care motivează sau explică acest lucru pe care 
nu l‑am spus nicăieri, pentru că e prea grav și pentru că, în fine, și așa a avut de 
suferit foarte mult și Maniu și toți cei care au fost, și vor avea în continuare, cu atât 
mai mult cu cât vă voi spune chestiunile acestea, dar trebuie să le spunem. Ceea ce 
vă spun eu acuma este ceea ce mi‑a spus mie Maniu personal. Mai erau încă câți‑
va tineri prezenți acolo. Maniu mi‑a spus următorul lucru, era după 1918. El era 
considerat și era, de fapt, conducătorul real al românilor din Ardeal. El a condus, de 
fapt, eliberarea noastră, toată această Unire a românilor și a condus‑o de pe poziția 
unui naționalism luminat și a moralei creștine. Acestea două au fost la baza a ceea 
ce Maniu a vrut și a încercat să facă din Ardealul nostru. Cea mai mare minciună 
grosolană, pervertire, este faptul că a fost acuzat de naționalism excesiv, de antise‑
mitism. Nici vorbă pe lumea aceasta! Maniu a fost cel care a înțeles că nu se poate 
iubi omenirea în general. Ci îl iubești pe cel de lângă tine, pe cel din familia ta, pe 
cel din națiunea ta. Acest mare comandament al iubirii, care stă la baza oricărei so‑
cietăți creștine, nu se poate realiza fără dragostea de națiune, față de familia ta. Asta 
nu este nimic rău, dimpotrivă, cu o singură condiție – să nu faci dintr‑asta o discri‑
minare, să nu fie motiv de persecuție sau de ură față de ceilalți, ci dimpotrivă, aceas‑
tă dragoste pentru națiunea ta să stea la baza unei iubiri mai mari, a unei cuprinderi 
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a tuturor în familia respectivă, în organizarea societății respective, a statului respec‑
tiv. Maniu a urmat cu mare sfințenie acest lucru. El a fost atacat, printre altele, și 
prin acest naționalism, antisemitism. Care antisemitism? Pentru Dumnezeu, dar 
n‑a fost nici un moment! Pentru noi, am fost crescuți în felul acesta. Cum, adică 
ce înseamnă antisemitism? Înseamnă că eu sunt împotriva semiților? Adică sunt 
împotriva Maicii Domnului, a lui Ioan, a lui Petru? Ce e aia? Ce prostie este asta? 
Asta este o imbecilitate nemaipomenită. Altceva că ești împotriva sionismului sau a 
masoneriei, care‑i cale politică, dar n‑are nimic cu antisemitismul, dimpotrivă, am 
iubit întotdeauna toate neamurile astea.

„Eu trebuie să fiu sincer, și de aceea                               
refuz să fac parte din masonerie“

Și acum să revenim la ros‑
tul nostru, la ce am început, de 
ce s‑a ajuns la această chestiu‑
ne. Iată, eu vă spun ceea ce mi‑a 
spus mie Maniu, și nu numai 
mie, eram mai mulți tineri acolo. 
În 1918, dat fiind rolul pe care eu 
l‑am avut, Maniu, în organizarea 
Unirii țării și ridicarea națiunii 
mele în spiritul unei morale creș‑
tine, a unui naționalism luminat, 
așa cum v‑am spus, al tuturor 
acestor lucruri, eu am fost considerat și, de fapt, eram vizat de către foarte mul‑
ți conducători ai românilor din Ardeal. Zice Maniu în ʼ18, la un moment dat, 
s‑au prezentat la el doi oameni, doi domni. Foarte elegant, au zis: „Domnule 
Maniu, am venit să stăm de vorbă pe o problemă foarte importantă”. „Vă rog!” 
(n.r. – I. Maniu) Zice: „Dvs. sunteți considerat conducătorul românilor și noi 
am dori să facem din dvs. un om politic puternic, având toate instrumentele 
necesare pentru a fi dominant. V‑am ales ca pe cel care va fi, într‑adevăr, cel mai 
mare și mai puternic dintre oamenii aceștia. O singură condiție: să vă înscrieți 
la noi, în masonerie”.

Maniu s‑a uitat la ei. „Domnu’ Maniu, să știți că dvs. faceți o greșeală 
considerând masoneria ca un lucru rău, dimpotrivă, noi vrem fraternizarea tu‑
turor, egalitate, lipsă de discriminare, o societate universală, înfloritoare. Asta 
suntem noi și asta vrem să facem noi”. Maniu le‑a răspuns: „Ascultați‑mă, eu 
sunt foarte fericit că aud că dvs. vreți să faceți binele societății, Dumnezeu să 
vă ajute să faceți! Și n‑am nimic împotrivă, să vă ajute să faceți, dar eu știu că 
masoneria nu este numai o organizație pentru călărie sau lucrare de brici, ci 
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este o asociație cu miliarde și miliarde de dolari la bază, care urmărește con‑
ducerea politică și care impune oamenilor lor o anumită politică. Și mai mult 
decât atât, este o organizație care are un crez religios, transcendent, pe care îl 
impune tuturor, ori eu, vă cred că vreți să faceți bine, Dumnezeu să vă ajute să 
faceți bine, dar eu, ca om politic, sunt membru al Partidului Național Român și 
eu nu pot să am două subordonări. Eu dacă mă înscriu la masonerie înseamnă 
că în momentul în care primesc un ordin de la masonerie eu trebuie să urmez 
ordinul acesta, ori pentru mine, singurul ordin pe care trebuie să‑l urmez con‑
form conștiinței mele este al convingerilor mele, al partidului meu. Nu pot să 
fac asta, aș face un mare rău pentru mine însumi și pentru toată lumea din față! 
Nu pot să fiu duplicitar! Eu sunt din partidul meu și acesta este partidul meu! 
În al doilea rând, dvs. ziceți că n‑aveți nimic cu credința, și se poate că nu aveți 
nimic, dar indiscutabil eu știu asta, și toată lumea știe că cei care sunt înscriși 
în masonerie au obligația de a fi subordonați concepției respective. Eu, în ceea 
ce privește credința mea, eu sunt fiu al Bisericii Greco‑Catolice și nu pot să fiu 
înscris în același timp în francmasonerie. Dacă la un moment dat credința aceea 
care ar putea fi foarte bună, n‑am nimic de obiectat, nu vă imput cine știe ce, 
dar dacă intră în contradicție cu propria mea credință, ce mă fac? Eu nu pot, 
eu trebuie să fiu sincer, și de aceea refuz să fac parte din masonerie!” Și‑atunci, 
ei s‑au ridicat și au spus: „Domnuʼ Maniu, faceți un lucru greșit! Dvs. aveați 
acum posibilitatea să conduceți partea aceasta din lume. Veți fi ultimul om, și 
de acum înainte nu veți mai avea nici un fel de posibilitate de a conduce țara”. 
60 de ani Maniu a fost terorizat de această interdicție a lor. A fost urmărit, a fost 
lovit. Nu vă pot spune cum și cât de mult! Și nu numai atât. Și după moarte. 
Nici averea lui de acolo nu poate urma, așa cum era normal și firesc, voința lui 
exprimată prin testament și să fie patrimoniu, avere de țară. Nu se poate din 
cauza asta! Și este lovit! Asta v‑am spus ca să știți că asta este realitatea. De aceea, 
pentru mine, faptul că dvs. organizați acum o chetă pentru ajutorarea casei, este 
un lucru pentru care eu vă felicit și Dumnezeu să vă ajute și să ne ajute ca să 
putem face cât de multe, dar este o rușine, este o rușine. Cum adică, dar acesta 
este patrimoniu național și asta trebuia să fie de 100 de ori finanțat de către stat. 
Toate casele astea, nici nu mai vorbesc de astea regale, au fost cu milioane și 
milioane de euro clădite și ajutate și a lui Brătianu și a tuturor. La Maniu nu se 
poate… Sigur, faptul că trebuie să vă ocupați cu strângerea asta ca să suplinim 
această lipsă criminală a statului  român, este un lucru merituos pentru dvs. 
Sper să reușiți, deși vedeți că există această dușmănie împotriva lor. Dumnezeu 
să ne ajute! În măsura în care pot și cuvântul meu este ascultat, sigur că atâta 
spun și eu: Faceți tot posibilul, fiecare să sprijine, pentru că sprijină un lucru 
extraordinar!  Dumnezeu să vă ajute! Nu se poate continua, pentru că nu este 
intabulată pe ei din cauza ălora de acolo, a asociației. Totul este o porcărie aran‑
jată, dar așa cum v‑am spus, scrieți asta! Eu vreau ca interviul meu să fie punc‑
tual asupra unor probleme mari și grave care depășesc interviurile obișnuite.
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Ioana Gale: Cum ni‑l puteți descrie pe Iuliu Maniu, cunoscându‑l 
din interiorul familiei?

M.B.: Ceea ce pentru mine, l‑a caracterizat pe Maniu, a fost dragostea lui 
mare față de familie, față de noi toți, întotdeauna gata să se sacrifice pentru intențiile 
politice. Este această capacitate extraordinară pe de‑o parte de a iubi mult, pe de altă 
parte de a se sacrifica mereu în vederea obiectivelor sale politice.

I.G.:  Ce amintiri aveți legate de Iuliu Maniu, despre care nu ați mai 
vorbit, și ați dori să le faceți cunoscute publicului larg?

M.B.: Eu am transmis, am scris și o carte, dar știți cum este, e ca și cum arunci 
un strop de apă într‑un lac, dar, în fine. Multe dintre amintirile mele sunt cuprinse 
în cartea „Amintiri despre Iuliu Maniu”, scrisă de Ionel Pop, Zaharia Boilă și de 
mine, în care am spus cele mai importante amintiri legate de el, dar una tot așa de 
importantă pe care n‑am spus‑o până acum este cea pe care v‑am spus‑o dvs. acum.

I.G.: Ce responsabilitate implică faptul de a fi membru al familiei 
Maniu?

M.B.: Sigur că sunt foarte șocat, într‑un fel, de faptul că am avut de spus 
atâtea lucruri extraordinare care știam că sunt adevărate, pe care le contestau toți 
istoricii ăștia. Ceea ce am spus eu s‑a pierdut ca și cum n‑aș fi spus‑o. Și m‑am 
întrebat de multe ori: oare n‑am fost eu de vină pentru că n‑am știut să fiu destul 
de convingător, destul de jertfelnic, pentru ceea ce vreau eu să spun? Dacă este așa, 
Dumnezeu să mă ierte! Eu am vrut, totuși, să spun ce am putut.

I.G.: Ce a însemnat pentru Iuliu Maniu această casă și satul Bădăcin?
M.B.: Eu atâta am putut constata, că bucuria lui cea mai mare era dacă putea 

să‑și rupă din timpul, din activitatea politică, câteva săptămâni, imediat venea la 
Bădăcin. Cu o dragoste extraordinară era acolo. Își iubea fiecare colț de grădină. 
Îmi amintesc că este una dintre grădinile, dintre cele pe care le cunosc eu, cea mai 
bogată din punct de vedere al mulțimii roadelor, fructelor. De toate! De la migdale, 
căpșuni, cireșe, vișine, caise, tot, tot, tot! Nu exista ceva care să nu existe pe terito‑
riul acela. Când venea el, în diferite momente ale anului, știa exact care dintre co‑
paci are rod, și ne spunea: „Copii, aduceți fructe pentru amiază!” Dacă noi ziceam 
că nu știm, că nu este, el zicea: „Cum nu este? Uite acolo veți găsi fructele coapte. 
Acolo sunt mere de vară coapte, acolo sunt caise, acolo sunt de toate.” Știa absolut 
fiecare pom, și când se coace. Foarte mare dragoste avea pentru ei!

I.G.: Cunoscându‑l îndeaproape, ce credeți că ar spune dacă ar trăi, 
legat de starea actuală a casei lui?

M.B.: Eu cred că el n‑ar spune despre casa lui în primul rând, ci ar pune în 
legătură mizeria în care se găsește casa lui cu mizeria în care se găsește țara. Sunt 
exact aceleași fenomene. Același fenomen de lipsă de patriotism, de lipsă de dragos‑
te, de moralitate, care face ca situația țării să fie degradată așa cum este. Pentru că nu 
trebuie luat în considerare că se face într‑adevăr ceva lucru, ci ce s‑ar putea face cu 
această bogăție extraordinară. Așa cum acolo la Bădăcin, ce s‑ar putea face dacă ar fi 
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oameni cinstiți și buni, dar în țară? S‑ar putea face enorm de mult, dar se face foarte 
puțin, pentru că nu există acea dragoste pentru țara noastră și pentru oamenii ei!

I.G.: Ce sentimente vă încearcă în momentele în care ajungeţi la 
Bădăcin?

M.B.: Întotdeauna când mergeam la Bădăcin, parcă mergeam în altă lume, o 
lume a copilăriei în care cuprind totul. Copilăria însemna toată viața, toată dezvol‑
tarea viitoare, toată dragostea pentru tot ce este în jur. Simțeam lucrul acesta întot‑
deauna. Întotdeauna m‑am gândit cât de puțin înseamnă proprietatea, care e privită 
strict din punct de vedere al profitului economic, și ce mult înseamnă o proprietate 
în care ești angajat cu sufletul, în care este o grădină, o altă lume. Pentru o astfel de 
proprietate trebuie să ne luptăm și noi astăzi. Cât de mică să fie bucuria pe care o ai, 
dar să fie dragostea aceea extraordinară față de pământul acesta.

Una dintre preocupările majore era să se întâlnească pe băncile ace‑
lea ale aleii din Bădăcin cu țăranii din sat.

I.G.: Aveţi o anumită încăpere care să vă evoce mai intens imaginea 
lui Maniu?

M.B.: Erau camerele în care stăteam noi de obicei când mergeam acolo. Dar 
nu una în mod deosebit, pentru că astea erau clădite într‑o aripă de către mama și 
tata, astea înafara casei propriu‑zise.

I.G.: Ce‑i plăcea lui Maniu să facă peste zi, care era programul unei 
zile normale la Bădăcin?

M.B.: Cât timp era la Bădăcin, sigur că se plimba prin grădini și prin moșia 
mare, în toate părțile. Avea o bibliotecă în care lucra și scria. Când avea de făcut 
declarații politice, făcea declarații politice, de multe ori ni le spunea nouă și noi le 
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scriam și le transmiteam. Nu era modalitatea aceasta modernă, perfecționată de in‑
formare. Una dintre preocupările majore era să se întâlnească pe băncile acelea ale 
aleii din Bădăcin cu țăranii din sat. Mulți dintre ei erau rude de‑ale lui. Era foarte 
iubitor de oamenii aceia, dar și ei îl iubeau pe el foarte mult. Ca să vedeți modul în 
care gândea el, deși e o întâmplare în care mi s‑a făcut o nedreptate și nu uit nici 
acum că mi‑a făcut nedreptate, dar e semnificativă. Noi ne jucam în curte cu copiii 
din sat, o parte dintre ei erau verișori de‑ai noștri, mai îndepărtați unii, și ne jucam. 
La un moment dat, știi cum e la copii, s‑a iscat o ceartă, un moment așa mai dificil, 
dar nu a fost nimic deosebit. Maniu, care ne asculta, era sus în camera lui și strigă: 
„Matei, Nelu, veniți la mine!” Sigur că noi ne‑am dus imediat la el. „Cum, măi, se 
poate așa ceva, să le faceți nedreptate copiilor ăstora, să vorbiți urât cu ei?” Da zic, 
n‑am vorbit urât! „Nu‑mi spuneți, am auzit!” Nu noi am fost de vină, dar în fine. 
„Nu vă gândiți că dacă voi sunteți acuma domni și ei țărani, asta e pentru că bunicul 
lor n‑a fost dus la școală, ci bunicul vostru, care era fratele lui, și dacă se întâmpla 
invers, acum voi erați în locul lor”. Unchiuțule, dar noi n‑am, nici vorbă!  A auzit 
el și s‑a supărat.

I.G.: Când vă gândiţi la Maniu şi la Bădăcin, ce imagini vă apar pe 
retina memoriei? Cum vi‑l amintiţi? Ce face în aceste amintiri?

M.B.: Toate. În primul rând, cum să spun, toate sunt legate de el. O dragoste 
față de grădină și față de casa respectivă, toate trecute prin filiera lui. El era cel care 
pentru noi însemna Bădăcinul.

I.G.: Ce fel de îmbrăcăminte purta Maniu? Avea vreun obiect anume 
pe care‑l preţuia îndeosebi? O anumită pălărie, o pipă, un stilou, o mapă 
de lucru?

M.B.: Era foarte elegant și sobru. Se îmbrăca, în general, în negru și cămașă 
apretată, cravată, papion. Foarte aranjat era în general. Nu‑mi amintesc să fi avut 
vreun obiect preferat.

El, în tinerețe, a avut o dragoste.
I.G.: Avea tabieturi? Cu cine se întâlnea când venea în sat? Îl vizita 

multă lume?
M.B.: Probabil că avea, un om la vârsta lui întotdeauna are niște tabieturi. 

Nu era un om legat foarte tare de lucruri de acestea. Cei care auzeau că vine în sat, 
veneau toți cunoscuții, și din Șimleu și din alte părți. Îi plăcea să fie mai discret, se 
întâlnea mai mult cu țăranii din Bădăcin, pentru că întâlnirile politice se desfășurau 
mai degrabă la Cluj și la București.

I.G.: Cu ce venea, când venea la Bădăcin? Era tren? Maşină?
M.B.: Cu mașina, în general.
I.G.: Maniu nu a fost căsătorit. Totuşi Nicolae Carandino (cel cu care 

a împărţit camera de detenţie) scrie în cartea lui despre o anumită Clara, 
farmacistă din Şimleu, pe care Maniu o preţuia foarte mult. Să fi fost Clara 
pentru Maniu ca un fel de Veronica Micle pentru Eminescu? Au fost şi alte 
femei pentru care Maniu  ar fi putut renunţa la viața de bărbat singur?
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M.B.: El în tinerețe a avut o dragoste, știi cum erau legăturile alea foarte civi‑
lizate. El nu s‑a căsătorit din motive politice. Ea era unguroaică, și el, știind că luptă 
pentru națiunea lui și că ar putea fi interpretat oarecum greșit, a refuzat, lucru care 
i‑a rămas, pentru că a ținut mult la ea. Dacă n‑ar fi fost om politic, probabil că ar fi 
renunțat la viața de bărbat singur. Probabil că au fost și alte femei în viața lui, el era 
foarte discret în legătură cu asta, mai ales cu noi, copiii. Atunci era altă lume și alte 
erau considerații. Nu era noțiunea asta de prieten.

I.G.: Maniu avea în conacul de la Bădăcin un altar unde se ruga. 
Obişnuia să meargă şi la biserică?

M.B.: Sigur că mergea la biserică. Bineînțeles, dar exista o capelă în casă în 
care se făcea liturghie în fiecare duminică și în toate sărbătorile. Avea o soră care era 
călugăriță și care se îngrijea de acest lucru.

I.G.: Aveţi o poezie despre Casa lui Maniu, intitulată „La Dealul 
Ţarinii”. În ce context aţi scris‑o? La ce vârstă?

M.B.: Numai din pușcărie, eu mă laud că am un spirit autocritic destul de pu‑
ternic ca să nu mă hazardez în a fi poet. Eu am scris numai când am fost în pușcărie, 
era o modalitate de a trece timpul, de a gândi. Pe atunci aveam cam 30 de ani. Vreau 
să vă citesc câteva poezii ca să vedeți cam ce am scris.

I.G.: Aceste poezii apar publicate undeva?
M.B.: Nu, dar nici nu trebuie, că nu sunt eu… Că tot am vorbit despre cum 

mă simțeam la Bădăcin, vă spun o poezie pe care am scris‑o despre întoarcere.
Când din furtuna vremii mă reîntorc la el,
E‑atâta pace‑n parcul bătrânului castel.
Iar brazii, facle negre în templele de nori,
Se pare că revarsă lumină peste flori. 
Și razele de lună ce printre cetini cad,
Împrăștie mirosul rășinilor de brad.
Iar jocul de lumină și umbră de sub tei,
Se odihnește veșnic pe vechile alei. 
Conturele luminii le pipăi și le‑ascult
În imnul de tăcere din timpul de demult. 
Și cum pătrund în lumea dorințelor de ieri,
Mă‑nvăluie speranța grădinilor de meri. 
În liniștea lor sfântă, ascunsă undeva,
Continuă să fie, copilăria mea.
(„Întoarcere” de Matei Boilă)
Mai este una, Nenei, Elenei, sora mea. Eu am avut o perioadă în viață când 

m‑am îndepărtat de credință și ea a fost extraordinară. Ea s‑a rugat pentru mine, era 
foarte inteligentă și extraordinară figură și i‑am scris următoarele lucruri:

Cu sfatul vinerii sfârșită‑n tunet
Nu m‑ai lăsat pe triste căi să‑ntunec
Cu hrana vie‑n inimă și gând 
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Ai pus nădejde‑n sufletu‑mi flămând.
M‑ai ajutat cu ochii tăi cei blânzi
Să pipăi adevărul din oglinzi
M‑ai îndrumat cu lacrima ta bună
Să mergem pe Golgota împreună. 
Ai ispășit prin temnițele grele
Din drumul meu păcate mari și grele.
Sunt prea sărac oricât mi‑e gândul bun
Să‑ți răsplătesc în ceasul de acum
Dar dacă Domnul vrea ca să mă ierte
În ora când voi merge să mă certe
Va pune bucuria mea cea nouă
În inimile noastre amândouă.
(„Nenei” de Matei Boilă)
Astea sunt mărturiile gândurilor și a sentimentelor și sunt prețioase pentru 

asta, nu ca talent.
Asta i‑am trimis‑o mamei din pușcărie. Întâmplător, am fost într‑un Crăciun 

împreună cu Nelu, fratele meu, în pușcărie. Și i‑am trimis pe o pânză scrisă cu 
sânge, dar nu cred că o ajuns la mama poezia.

Nu mai plânge‑n seara asta, mamă
Peste tot durerea se destramă.
Când păstorii fericiți se‑adună,
Să aprindem pomul împreună.
Pune‑n raza stelei călătoare,
Lacrima din dorul ce te doare.
Încălzește peștera de oi
Cu căldura pregătită pentru noi.
Lasʼ să ardă‑n cununița lui Isus
Suferința anului care s‑a dus.
Tu colindă Domnului în sfânta zi
Bucuria fără margini ce va fi. 
(„Mângâiere – Colind pentru Mama” de Matei și Nelu Boilă)
I.G.: Care ar fi mesajul dumneavoastră adresat românilor legat de 

Campania Publică: Salvaţi istoria naţională, salvaţi Casa lui Iuliu Maniu!
M.B.: Aș vrea să le transmit ceva, și anume să aplece capul în țărână, daʼ 

dacă vor auzi vocea celor care au murit luptând pentru țara lor. Și să se roage lui 
Dumnezeu să ne dea din nou cât mai mult, capacitatea aceasta de a ne sacrifica 
pentru țară, pe care Iuliu Maniu a avut‑o din plin.

Sălajul pur şi simplu, martie 2015
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Din casă‑n casă, cu hegheduşul, 
corinda şi ceteraşii prin satele din Sălaj

În satele din Sălaj, umblatul cu colinda este un obicei care se practică an de 
an, în ajunul Crăciunului. Fiecare gazdă își pregătește bucate alese pentru a‑i servi 
pe colindători așa cum se cuvine. Tradițiile, însă, diferă de la sat la sat, deşi toate au 
în comun această practică de a merge și a vesti nașterea Mântuitorului. Un prim 
obicei care diferă în satele sălăjene este perioada din zi la care se începe colindatul. 
Dacă în unele sate se merge ziua la colindat, într‑altele se merge noaptea.

Corinda – danţul la care se prind tineri şi bătrâni deopotrivă

În satul Iaz, se umblă ziua la colindat. Feciorii satului pornesc cu colinda de 
la casa preotului și cutreieră tot satul, adunând bani de la fiecare casă. Cu banii 
adunați se organizează, în a doua și a treia zi de Crăciun, Corinda, un fel de horă, la 
care participă atât tineri, cât și bătrâni. Acest danț, cum i se mai spune, se desfășoară 
la Căminul Cultural din sat, unde din banii strânși se invită o formație de muzică 
populară. Tot ziua se duc și copiii satului cu Viflaimul și cu Steaua, iar fetele se duc 
să colinde din casă în casă nașterea Pruncului Isus, după cum ne‑a împărtășit un 
fiu al satului.

Ceteraşii iau fetele de măritat la dans

În satul Valcău de Jos, se merge noaptea la colindat. Băieții mici merg cu 
Steaua, băieții mai mari merg cu Viflaimul, iar feciorii de însurat își angajează lău‑
tari și merg împreună la toate casele. Tradiția în sat spune că fetele mari, fetele de 
măritat, stau acasă și așteaptă colindătorii, iar fetele mici se duc la colindat. În casele 
unde există fete de măritat, ceterașii le iau la dans. Obiceiul este ca în prima zi să 
se stea acasă, iar în a doua și a treia zi de Crăciun să se facă colinda satului. Această 
colindă a satului se ține la Căminul Cultural din sat, unde participă atât cei mici, cât 
și cei mari, pentru a cânta, a dansa și a se bucura împreună.

Veseli’ti gazdă?

În satul Bădăcin, copiii pornesc la colindat odată cu lăsarea întunericului, iar 
tinerii mai târziu. Colinda lor este răsplătită cu mâncare și coptături. Ei colindă 
toată noaptea, până dimineața, iar dacă nu reușesc să ajungă la toate casele, continuă 
în Ziua de Crăciun, după ce participă la Sfânta Liturghie, unde vor colinda întregii 
comunități. Obiceiul este ca la intrarea în casele oamenilor, colindătorii să întrebe 
„Veseli’ti gazdă?”, iar gazda să răspundă „Veseli”. La ieșire, se colindă „Trei păstori se 
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întâlniră”. Fetele de măritat pregătesc colaci împletiți pe care îi oferă feciorilor care 
vin să colinde. Ele însoțesc grupul de colindători doar în vecini, după care se întorc 
repede acasă pentru a primi alți colindători. Copiii mai mici se duc cu Steaua și cu 
Viflaimul. Un alt obicei în Bădăcin este teatrul religios popular, la care participă 
săteni care interpretează anumite personaje, după cum ne relatează Monografia 
satului, semnată de preotul Greco‑Catolic Cristian Borz.

Din casă‑n casă cu hegheduşul

În satul Drighiu, cei care merg la colindat sunt feciorii satului. Ei își aleg doi 
conducători care sunt respectați de întregul grup și un muzician numit hegheduș, 
care cântă la vioară. Încep colindatul seara, și pornesc de la biserică intrând apoi 
în fiecare casă pentru a vesti bucuria nașterii lui Isus. Colindătorii poartă pe cap 
clopuri din carton pe care sunt agățate panglici colorate, iar unul dintre ei poartă o 
bisericuță din carton pe care sunt lipite iconițe. Obiceiul este să se colinde în curte, 
iar în casă fata îmbie feciorii cu colaci, după care este jucată de aceștia după zisu’ 
heghedușului. Copiii mici, până la vârsta de 9 ani, umblă cu Steaua în grupuri de 
câte trei membri. După ce au colindat afară și intră în casă, ei cântă „Cu noi este 
Dumnezeu”. Nouă copii cu vârste între 9 și 16 ani umblă cu Viflaimul, fiecare 
având un rol bine determinat și câte un nume religios, ne‑a declarat fostul paroh 
greco‑catolic, Florin Mărincean.

Sălajul pur şi simplu, decembrie 2014
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    Spicuiri sălăjene: 3

Ambasadorul Grădinii Botanice

Geneticianul Nicolae Coman a condus vreme de doi ani, în perioada 
2007‑2008, Grădina Botanică din Jibou. Născut în 6 august 1937, la Dumbrăveni 
(Sibiu), cariera lui a cuprins atât un traseu universitar cât și unul diplomatic. Aflăm 
din „Hübners Who Is Who” că și‑a luat doctoratul în genetică la Universitatea „T. 
G. Șevcenko” din Kiev (Ucraina), iar apoi a beneficiat de o bursă Fullbright și a 
predat ca „visiting professor” la Univ. „E. Cornell” din Ithaca (New York), după 
care a revenit în țară, la propria „mamă spirituală”: Universitatea Babeș‑Bolyai din 
Cluj‑Napoca. După revoluție, fostul decan și prorector de relații internaționale a 
fost detașat la Ministerul Afacerilor Externe și trimis în misiune ca ambasador în 
Kenya, Burundi și Tanzania. De ce tocmai el? Pentru că biologul ardelean a par‑
ticipat în 1970‑1971 la prima expediție științifică românească transafricană și cu‑
noaștea foarte bine locurile și oamenii, precum o dovedește cartea „De la Atlantic 
la Oceanul Indian” (Editura Dacia, Cluj‑Napoca, 1975).

Proiectul explorării Africii a fost inițiat de cercetătorul Dragoș Neculce 
și cineastul Liviu Ungureanu. După cooptarea lui Nicolae Coman ca bota‑
nist, sănătatea echipajului a fost dată în grija doctorului Sever Popa. Uzina ARO 
din Câmpulung‑Muscel i‑a trimis pe inginerul Ioan Cataranciuc și tehnicia‑
nul Constantin Ludu ca să mențină „vehiculul tot‑teren” tip M‑461 în mișcare. 
Televiziunea națională l‑a delegat pe redactorul Valeriu Cimpoeriu, și el biolog la 
origine ‑ dar, cu toate că s‑a filmat mult, materialele n‑au fost difuzate pe post ul‑
terior, după întoarcerea în țară. 

Prima aprobare trebuia obținută de la Virgil Trofin, prim‑secretarul 
Comitetului județean de partid. Pentru obținerea ei, s‑a apelat la istoricul Hadrian 
Daicoviciu, fiul rectorului Constantin Daicoviciu. În carte, este creditat istoricul 
Ștefan Pascu, care a venit după aceea la conducerea universității și, ca să cităm din‑
tr‑un interviu acordat recent: „n‑a mai avut ce să facă”. Aportul final la realizarea 
proiectului străbaterii cu mașina a „continentului negru” a fost adus de academici‑
anul Nicolae Botnariuc, conducătorul oficial al expediției.

Ajutorul celui mai înalt for științific românesc a fost neprețuit. Birocrația 
comunistă lua uneori aspecte absurde. Celelalte două mașini, dubițele „Tudor 
Vladimirescu” (una albă, poreclită „Salvarea” și cealaltă portocalie ‑ aduse direct de 
la standul expozițional al României), trebuiau să figureze pe inventarul cuiva. Cum 

GyörfI‑deák GyörGy
Caiete Silvane
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expediția nu avea personalitate juridică, fabrica din Brașov și‑a cumpărat propriile 
autovehicule și „le‑a împrumutat” exploratorilor. Ca să poată ține volanul pe rând, 
toți participanții au trebuit să dea examenul auto de categoria C. Ca să se apere de 
fiare, autorul a primit o carabină cu repetiție Winchester de 9 mm, dar fără cartușe. 
Tovarășii de drum l‑au sfătuit, în glumă, să‑i fixeze o plasă de prins fluturi la capătul 
țevii. Mai târziu, patul de lemn i‑a fost ros de termite.

Inițial, planul a fost să se debarce mașinile în Alexandria și să se urce pe Valea 
Nilului, de unde să se cotească înspre Apus. Războaiele dintre arabi și israelieni 
pentru controlul Canalului Suez au zădărnicit proiectul. Până la urmă, traversarea 
Africii s‑a făcut de la Vest la Est, din Senegal în Kenya, cale de 18.000 de km. Ca și 
în romanul lui Jules Verne, „Ocolul Pământului în optzeci de zile”, trecerea dife‑
ritelor fuse orare a produs confuzii relatate cu haz de Nicolae Coman. După ce au 
traversat partea aridă a stepei saheliene din sudul Deșertului Sahara, temerarii au 
ajuns la Niamey, capitala Nigerului și au fugit să‑și ridice corespondența trimisă 
de cei dragi, de acasă. Cu regret, au constatat că oficiul poștal central se închisese 
deja, lucru normal, ce respecta orarul afișat, deoarece ora locală era avansată cu un 
ceas față de cea a Voltei Superioare. Au rămas cu toții stane triste de piatră: niciunul 
dintre membrii expediției nu prevăzuse acest lucru!

Pentru că în sezonul ploios drumurile pline de hârtoape (vorba autorului: 
„ondulate”) ar fi fost impracticabile, s‑a pornit la drum în perioada secetoasă a anu‑
lui, în timpul celor mai mari călduri africane. Din cauza caniculei, plasticul pelicu‑
lei foto s‑a înmuiat și s‑a lipit de degetele operatorului. Pentru a evita îmbolnăvirile 
(„filarioze, amoebiaze și alte maladii”), în fiecare seară, apa de băut pentru ziua 
următoare era fiartă. Cum iarba uscată a savanei se aprinde foarte ușor, călătorii au 
avut de înfruntat mai multe incendii pe parcurs. De altfel, majoritatea copacilor 
din regiune au lemnul ignifug, ca să supraviețuiască acestor „focuri de paie”. După 
câteva luni de mers „pe sec”, exploratorii au întâlnit prima ploaie abia în Congo, 
după pătrunderea în zona ecuatorială.

 Acolo, în Africa, trăiesc și români. În Mali, la Bamako, au întâlnit familia 
Panait. Capul familiei, Ionel, era unul dintre experții Organizației Mondiale de 
Meteorologie. Ambasadorul Israelului din aceeași țară se născuse și crescuse în 
Timișoara, fiind unul dintre intelectualii evrei „vânduți” (lăsați să emigreze după 
ce‑au plătit o sumă de bani) de Nicolae Ceaușescu. Prima ambasadă românească a 
fost abia cea din Bangui (Africa Centrală). Aici, se întâlnesc și cu o echipă de geologi 
porniți în căutarea minereurilor de cupru și de fier. Ceva mai încolo, în Zair, grecul 
Gherasim Vatzkalis îi interpelează în dialectul oltenesc. Studiase în Craiova, la școa‑
la de maiștri a uzinei Electroputere. În Kigali (Rwanda), a lucrat familia Constantin 
și Livia Cimbru din Oradea. Iată o țară care, acum 40 de ani, acorda un sfert din ve‑
nitul național pentru dezvoltarea învățământului. La capătul drumului, în Nairobi 
(Kenya), reprezentanții comerciali Teodor Nicolaescu și Ioan Dumitrescu vindeau 
tractoare U‑650. De altfel, și ministrul adjunct al resurselor naturale din țara înăl‑
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țimilor ecuatoriale vorbea românește, deoarece absolvise Institutul de Petrol, Gaze 
și Geologie din București. 

  Dar dorul de țară a găsit și alte feluri de manifestare în imensul spațiu afri‑
can. Pălinca de Zalău a fost băută încă pe nava iugoslavă „Bohinj”, după trecerea în 
Oceanul Atlantic, când l‑au felicitat pe marinarul Antonio, căruia nevasta tocmai îi 
născuse un fecior. Sticla de Turț păstrată pentru Revelion n‑a mai avut același suc‑
ces. La Kidira, punctul de trecere a frontierei dintre Senegal și Mali, comercianții 
locali vindeau micile cutii roșii cu pastă de tomate autohtonă. Cine se plânge de 
mersul haotic al trenurilor de la noi să ia seama de cel african: expresul internațio‑
nal de aici circula o singură dată pe săptămână, dus și întors. În vama cameruneză 
din Fokotou, o fotografie atârnată pe un perete reda primirea unei delegații româ‑
nești. Iar în Eldoret (Kenya), la peste 2000 de metri înălțime, radioul echipajului 
zgribulit de la Ecuator a prins Iașiul, care transmitea muzică ușoară de acasă.

Ajunsă la Oceanul Indian, expediția s‑a întors acasă din portul Mombasa cu 
motonava „București”. Ea transportase zahăr din Polonia, urma să fie încărcată cu 
un transport de cărbune de lemn și să plece în Kuwait. De acolo, a navigat neîn‑
cărcată până în India, ca să aducă minereu de fier pentru combinatul de la Galați. 
Drumul de întoarcere a durat două luni și jumătate. Materialele științifice aduna‑
te pe parcursul călătoriei pot fi văzute și astăzi la Muzeul Zoologic din campusul 
clujean.

Activitatea lui Nicolae Coman ca director al Grădinii Botanice din Jibou a fost 
una foarte fructuoasă. În primul rând, la un an de la stingerea din viață a profesoru‑
lui Vasile Fati (2007) și la 40 de ani de la înființarea instituției, a reușit să obțină de la 
Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului hotărârea de „botezare” a Centrului 
de Cercetări Biologice din Jibou cu numele fondatorului din 1968. În 7 iunie 2008, 
în cadrul ceremoniei festive, a fost dezvelit și bustul realizat de sculptorul zălăuan 
Sepsi József, amplasat în fața sferei geodezice ce găzduiește Palmariumul.

Harnicul profesor clujean a editat un ghid de prezentare, bogat ilustrat, care 
oferă mai multe informații decât tradiționalele pliante vândute la poartă. A inițiat 
amenajarea marii grădini japoneze. Prima, cea mică, a fost realizată încă pe vremea 
familiei Wesselényi și cuprindea tăul, insulița și podețele dintre serele de produc‑
ție, centrul de cercetări și sfera nuferilor. Nicolae Coman a ales spațiul larg de sub 
pădure pentru o modelare mai amplă: un lac și un pavilion mare din bambus, o 
grădină de bolovani, lanterne de piatră, porți șintoiste, statui budiste etc. În pădure 
au fost amenajate țarcuri pentru mistreți, cerbi, căprioare. Ulterior, li s‑au adăugat 
volierele de acum, unde se află păunii, fazanii și prepelițele. S‑a creat o salbă de stă‑
vilare pentru a capta apa mai puțin dură a pârâului Valea Viilor. Lângă vechile sere 
au fost construite marele acvariu și, la etaj, grădina amazoniană. Aici pot fi văzute 
peste 40 de specii de pești, atât de apă dulce, cât și vietăți marine.

Dar fostul ambasador în Africa nu și‑a uitat nici specialitatea de bază: genetica. 
A achiziționat aparatură și reactivi pentru a resuscita activitatea centrului de mul‑
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tiplicare „in vitro” și a face cercetare la Jibou. Într‑un interviu acordat cotidianului 
„Magazin Sălăjean”, savantul preciza cu modestie:

„Vasile Fati a avut cutezanța să gândească o grădină botanică pentru secolul 
XXI. Așa cum este concepută și gândită, nu este numai o grădină botanică, ci o 
instituție multifuncțională. [...] Am discutat mult cu Vasile Fati despre gândurile 
lui și ziceam da, se poate face, dar recunosc că eram de multe ori sceptic că va putea 
realiza ce‑și propune. Gândurile lui erau foarte mari, foarte îndrăznețe... Cei de aici 
purtăm acum mai departe ideile pe care le‑a inițiat profesorul Fati. Noi nu ne stră‑
duim pentru noi; acesta nu e un bun local, ci un bun național și chiar mai mult...”

Prin proiectele inițiate aici, cu nici un deceniu în urmă, putem spune că ex‑
ploratorul, universitarul și diplomatul Nicolae Coman a devenit primul ambasa‑
dor al Grădinii Botanice din Jibou. Îi mulțumim pentru bucuriile aduse sutelor 
de mii de vizitatori mici și mari, datorită cărora orășelul de pe Someș a devenit 
cunoscut până dincolo de Marea cea Mare și chiar mai departe.

Caiete Silvane, nr. 118/noiembrie 2014



Spicuiri sălăjene: 4 

Un iluminist sălăjean

În primăvara anului 1784, o mulţime de gură cască s‑a adunat în piaţa mare 
a oraşului Bratislava ca să vadă „ghiuleaua celestă” (hu.: repülő golyóbis), primul 
balon cu aer cald lansat în această parte a lumii. Nu trecuse nici un an de când 
fraţii Joseph‑Michel şi Jacques‑Étienne Montgolfier construiseră prima aeronavă 
din hârtie şi încălziseră aerul din interiorul ei, ca s‑o desprindă de pământ cu aju‑
torul forţei ascendente, generată de principiul bătrânului Arhimede. Dispozitivul 
zburător avea un volum de patru mii opt sute de degete cubice şi fusese constru‑
it de un tânăr proaspăt licenţiat în ştiinţe medicale, doctorul Gyarmathi Sámuel 
(1751‑1830). Ulterior, el a devenit unul dintre directorii Colegiului Reformat din 
Zalău, cunoscut astăzi sub titulatura de Colegiul Naţional „Silvania”.

Ca urmare a reuşitei experimentului, fostul student vienez, aflat acum pe 
drumul de întoarcere acasă, a repetat lansarea în 11 mai 1784, de data aceasta în faţa 
casei cardinalului Batthyány József, arhiepiscop de Esztergom, eveniment relatat de 
gazeta „Magyar Hírmondó”. M. Nagy Ottó consemnează în monografia biografică 
tipărită la Cluj în 1944 că lansarea balonului a fost una dintre amintirile cu care 
eminentul savant s‑a mândrit până la adânci bătrâneţi. Cu gândul la lampioanele 
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zburătoare care acum se avântă în salbe luminoase spre înălţimi, seară de seară, din 
diferite cartiere ale municipiului, îl înţelegem pe deplin.

Din dicţionarul biobibliografic „Sălaj – Oameni şi opere” (2011) aflăm că 
eruditul iluminist s‑a născut în 15 iulie 1751 la Cluj şi a murit tot acolo, în 4 mar‑
tie 1830. Deşi s‑a considerat întotdeauna de sorginte burgheză, el a fost primit în 
cercurile aristocratice cele mai selecte, atât în perioada când a profesat ca doctor, 
cât şi atunci când a predat la catedra de filologie. A fost medicul de casă al con‑
ţilor Bethlen. A corespondat cu crema lumii ştiinţifice din epocă. Bibliotecarul 
Hajnóczi József din Horpács l‑a prezentat contelui Széchenyi Ferenc, fondatorul 
Muzeului Naţional Maghiar, tatăl celui care a iniţiat construirea Podului cu lanţuri 
din Budapesta. Lucrările lui Gyarmathi sunt citate şi astăzi în mediul universitar.

A început să studieze ca elev fără posibilităţi materiale la Liceul Reformat 
din Cluj. Pasionat de însuşirea limbilor străine, a frecventat în 1761, împreună cu 
baronul Wesselényi‑senior, „bourul din Jibău”, cursul de germană al profesorului 
Cornides Dániel. Probabil, datorită greutăţilor din familie, s‑a transferat în 1766 
la Colegiul Reformat din Zalău. După absolvire (1769), s‑a pregătit mai departe 
la Colegiul din Aiud. Cu ajutorul unei burse mijlocite de Csernátoni Vajda Péter, 
a absolvit Facultatea de Medicină de la Viena şi a devenit doctor în medicină în 
1782. Se pare că, din această perioadă provine singurul portret rămas, o pictură în 
ulei realizată de un artist necunoscut. A efectuat mai multe călătorii de studii în 
Germania, mai mult „per pedes” decât călare sau în trăsură, mâncând adesea la cină 
cartofi săraţi cu unt în loc de pâine albă.

Răscoala lui Horea, Cloşca şi Crişan i‑a întârziat revenirea acasă. Atras mai 
mult de studiul comparat al limbilor decât de vindecarea bolilor, s‑a întors în 
„Alma Mater” din Aiud, unde, în lipsa altor posibilităţi, şi‑a început cariera de me‑
dic. S‑a căsătorit şi a divorţat relativ repede. A avut o fată, Zsuzsanna, crescută în 
Abrud, căsătorită cu avocatul şi scriitorul Andrád Elek. În lipsa unei catedre libere la 
colegiu, Gyarmathi a plecat în 1787, când a primit postul de „physikus” (medic‑şef) 
al judeţului Hunedoara. A locuit în Deva până în 1792, răstimp în care s‑a dedicat 
studiilor academice.

A participat fără succes la concursul anunţat în revista „Întâmplări războinice 
şi alte fapte de răsunet” (hu.: Hadi s más nevezetes történetek) pentru alcătuirea 
primului manual de gramatică a limbii maghiare. Cele două volume ale Meşterului 
priceput la învăţarea inteligentă a graiului unguresc (Okoskodva tanító magyar nyelvmester) 
au fost publicate în 1794. În acelaşi an a apărut O nouă încercare de a stabili normele 
ortografice maghiare (Uj próba a magyar írás módjában). Capodopera ştiinţifică rămâne 
studiul comparat al limbilor maghiară şi finlandeză, Affinitas linguae hungaricae cum 
linguis fennicae originis grammatice demonstrata, apărută la Göttingen în 1799.

Exemplarul de la biblioteca publică din New York a fost scanat în cadrul pro‑
iectului Google Books şi poate fi accesat pe internet. Impresionanta demonstraţie 
de rigoare savantă ne‑a prilejuit comparaţia cu finlandezul Elias Lönnrot, un alt 
medic pasionat de filologie, care a străbătut tot cuprinsul Kareliei, a adăstat în miez 
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de iarnă lângă vetrele afumate şi a adunat zeci de „rune”, cântecele bătrâneşti ce 
formează epopeea Kalevala (definitivată în 1849), povestea eroului Väinämöinen şi 
a războiului dus pentru recuperarea morii magice Shampo. 

Gyarmathi a dovedit în urmă cu mai bine de două secole că maghiara face 
parte din familia limbilor fino‑ugrice şi că nu este un grai de origine extraterestră, 
cum susţin unii amatori entuziaşti (de care nu duce lipsă nici cultura autohtonă). 
A urmat Vocabularul (Vocabularium in quo plurima hungaricis vocibus consona variarum 
linguarum vocabula collegit, Viena, 1816), unde a adunat cuvinte asemănătoare cu cele 
ungureşti, dar din alte graiuri, inclusiv limba română. Lucrarea reprezintă primul 
dicţionar etimologic al limbii maghiare.

Impulsionat de ideile liberale care vor transforma gândirea oamenilor şi vor 
pune capăt stărilor feudale, a tradus şi două dintre lucrările pentru tineret ale scriito‑
rului şi lingvistului german Joachim Heinrich Campe (hu.: Kampe János Henrik), 
un filolog preocupat de găsirea unor sinonime neaoşe pentru cuvintele împrumu‑
tate din alte limbi (un fel de George Pruteanu, prusac al Epocii Luminilor). Prima 
a fost Descoperirea Americii (Die Entdeckung von Amerika, 1791‑1792) în trei volume, 
apărută în varianta maghiară la Cluj, în 1793 (fără menţionarea traducătorului). 
Cealaltă operă tălmăcită este celebrul roman Tânărul Robinson (Robinson der Jüngere, 
1779‑1780), o modalitate plăcută şi subtilă de a familiariza publicul cititor cu ideile 
filosofului francez Jean‑Jacques Rousseau din Émile sau despre educaţie. Versiunea lui 
Gyarmathi s‑a bazat pe cea de‑a treia ediţie hamburgheză şi a apărut tot la Cluj, în 
1794.

În 1795, a călătorit din nou în Germania, ca mentor şi însoţitor al tânărului 
conte Bethlen Elek, de unde au plecat împreună în Danemarca, iar în cele din urmă 
s‑a întors la Viena. De aici, a pornit într‑o nouă călătorie în 1798. După întoarcere, 
în 27 decembrie 1799, a fost invitat să preia conducerea Colegiului Reformat din 
Zalău, unde a lucrat ca rector din 1800 până la pensionarea din 1810.

Salariul de dascăl conducător de instituţie nu putea fi comparat nici pe de‑
parte cu cel al unui şef de direcţie sanitară judeţeană, dar în sfârşit avea ocazia să se 
dedice unei îndeletniciri atât de dragi inimii sale, predarea limbilor. În plus, după 
recoltarea strugurilor, fiecare elev trebuia să‑i aducă o anumită cantitate de must, 
din care apoi profesorii îşi făceau singuri vin. Regulamentul de funcţionare îi cerea 
să locuiască în mijlocul elevilor, prevedere respectată până când şi‑a terminat noua 
casă (1802). I‑a avut ca elevi pe viitorul profesor clujean Tunyogi Csapó József; pe 
Salamon József, învăţăcelul care apoi, din 1815, l‑a succedat în postul de rector şi 
i‑a transpus în faptă multe dintre idei; pe Balog Pál, pedagogul familiei Wesselényi 
de Hodod; pe Polgári Lajos, ales ulterior ca primar al oraşului Zalău.

Se povesteşte că îi plăceau jocurile de cuvinte. Uneori, construia propoziţii 
folosind cuvinte ce cuprindeau o singură vocală, de obicei litera „e”. Se pare că 
a scris chiar o scrisoare în acest stil, adresată lui Pataki Mózes, pedagogul baro‑
nului jibouan Wesselényi Miklós‑fiul. El a amintit‑o în răstimpuri, citând amuzat 
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formula de încheiere: „cel ce e meşter de Meseş, element etern emergent” (hu.: 
Meszes hegye vén mestere).

La despărţire, şi‑a donat toate cărţile pentru sporirea zestrei străvechii biblio‑
teci a liceului, atestată încă în 1689 şi s‑a retras pe moşia contelui Bethlen Gergely 
din Boiu (hu.: Bún). Celor dornici să afle mai multe despre colecţia strânsă pe par‑
cursul unei vieţi de un cărturar de talie europeană, păstrată în fondul documentar al 
principalei instituţii de învăţământ sălăjean, le recomandăm să citească monografia 
Dimensiuni ale culturii moderne în Ţara Silvaniei (secolele XVII‑XIX). Cărţi şi proprietari 
de Ioan Maria Oros, o lucrare unică, un adevărat „Philobiblon” sălăjean.

Gyarmathi Sámuel a fost înmormântat în cimitirul Házsongárd. Locul unde 
se odihneşte este vegheat de un obelisc încununat cu ciucuri de piatră, monument 
întreţinut cu mult respect. În Zalău, îi perpetuează amintirea sublinierile şi adnota‑
ţiile din cărţile transmise spre folosul foştilor şi viitorilor elevi. 

Caiete Silvane, nr. 126/iulie 2015



O sărbătoare între coperţi

„Monografia satului Var” continuă şi dezvoltă o lucrare mai veche a învăţă‑
torului Alexandru Radovici, dedicată, şcolii primare de stat din localitate. Autorii, 
Viorica Daróczi şi Mihai Iosif Daróczi, împreună cu Iosif Daróczi (coordonator), 
s‑au apucat „cu multă dăruire şi costuri materiale” să realizeze o mărturie tipărită, 
destinată aniversării a 545 de ani de la prima atestare documentară (1469) a fostei 
comune de pe Valea Someşului, azi componentă a oraşului Jibou. Prezentarea vi‑
zuală a volumului a fost asigurată de Adela‑Elena Daróczi (coperta şi ilustraţiile 
grafice interioare), Andrei‑Claudiu Daróczi (fotografii) şi Cristian Gabriel Daróczi 
(grafice şi tabele).

Cartea, apărută în 2014 la Editura „Şcoala Noastră” din Zalău, debutează cu 
un „Argument”, continuat cu date geografice şi istorice. Numele aşezării provine 
din ungurescul „Őrmező”, adică „punct păzit aflat pe o porţiune netedă de teren”, 
sinonim cu „vama” de azi, deoarece în vechime râul Almaş constituia graniţa dintre 
Ţara Silvaniei şi Ardeal. Partea rezervată evoluţiei demografice şi dinamicii sociale 
cuprinde şi prezentarea numelor de familie cele mai întâlnite, considerente topo‑
nimice, statistici numerice şi grafice. Informaţii valoroase sunt adunate în capitolul 
„Viaţa economică”. În Var, pe lângă agricultură şi exploatarea lemnului, mulţi lo‑
calnici se ocupă cu meşteşugul tradiţional al împletitului din nuiele. Ca să‑şi supli‑
menteze resursele, sătenii prind peşte în râurile Someş şi Almaş, iar în dumbrăvile 
de deasupra satului adună ciuperci (cu precădere hribe), plante medicinale şi fructe 
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de pădure. Infrastructura modernă (şosea naţională, cale ferată, reţele de apă pota‑
bilă, gaz metan, telefonie fixă şi mobilă), locaţiile existente şi forţa de muncă ieftină 
constituie un factor de atragere a investitorilor. 

Turismul local este susţinut atât de unităţile de alimentaţie publică de la cele 
două ieşiri din localitate, cât şi de posibilitatea de a vizita bisericuţa‑monument 
aflată în amonte pe valea ce începe în dreptul cantonului feroviar de la halta C.F.R. 
Mai multe cruci şi troiţe ridicate de săteni se alătură basoreliefurilor Golgota şi 
Sfântul Mormânt din incinta Depozitelor de Stat, sculptat în stâncă la începutul 
secolului al XIX‑lea la porunca baronesei Bornemissza Mária, născută în familia 
Mezőkövesdi Huszár. Cu puţine resurse, s‑ar putea amenaja şi un ştrand pe malul 
Someşului, un minunat loc de camping şi de plajă.

Capitolul „Elemente de cultură materială şi spirituală” descrie alcătuirea gospo‑
dăriilor, portul, graiul, folclorul, ocupaţiile şi meşteşugurile tradiţionale, viaţa religi‑
oasă. Consultarea arhivelor din Zalău, cu sprijinul cercetătorilor Daniel Săbăceag şi 
Dan Vlasim, a permis alcătuirea unei liste cu preoţii parohi greco‑catolici şi ortodocşi 
care au slujit mai întâi în biserica de lemn cu hramul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, 
iar apoi în biserica de zid ocrotită de Sfântul Ierarh Nicolae. În sat se află şi două 
lăcaşuri de închinare ale credincioşilor de confesiune baptistă, respectiv penticostală.

În vechime, multă vreme, singura şcoală a fost cea de duminică, unde învăţător 
era însuşi părintele şi păstorul turmei, uneori nici el ştiutor de carte. Abia în vremea 
împărătesei Maria Tereza şi după aceea, situaţia a început să fie reglementată din 
punct de vedere legislativ. Cartea ne oferă lista tuturor învăţătorilor cu începere din 
1860, evoluţia numărului şi structurii efectivelor de elevi, componenţa generaţiilor 
de după ultima conflagraţie mondială. Dintre ei, s‑au ridicat profesori universitari, 
precum Augustin Prodan sau Iosif Boda; ofiţeri ai forţelor de ordine, precum colo‑
nelul Valentin Sână; filologi precum poetul Marcel Lucaciu, Rodica Moga, Zaharia 
Prodan, Domniţa Greblă‑Andreica; profesorul de fizică Viorel Lungu, în prezent 
inspector şcolar; farmacista Livia Radovici, nepoata fostului dascăl, căsătorită Fati; 
inginera Viorica Lungu, căsătorită Daróczi sau învăţătoarea Eugenia Moldovan. 
Din lunga listă intitulată „Pregătirea şcolară a foştilor absolvenţi. Absolvenţii şcolii 
care au urmat studii superioare”, i‑am amintit mai sus doar pe cei care şi‑au împăr‑
tăşit impresiile în capitolul „Amintiri despre anii de şcoală”.

„Cuvântul de încheiere” conchide demersul autorilor într‑o autoprezentare 
finală explicită:

„Universul pe care ni‑l descrie lucrarea reprezintă un tot, cu valorile lui in‑
trinsece, fiind un document al trecerii timpului. Ea are caracterul unei veritabile 
enciclopedii spirituale a lumii rurale, a satului analizat, a lumii ţărăneşti în general, 
cu tradiţiile, obiceiurile, întâmplările cotidiene ori excepţionale, cu personalităţile 
şi oamenii satului. Ea se constituie într‑un veritabil tezaur de informaţii, datini, 
amintiri, activităţi şi practici rurale”.

Caiete Silvane, nr. 127/august‑septembrie 2015
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XIX. Tövisháti Napok

Az emlékezet  és a valóság tisztelete

A falunapok általában az illető tájegység jellegzetességeire vagy a szervezők ér‑
deklődési köre szerint szerveződik, ennek ellenére mindenik hiánypótlónak bizonyul 
az egész szilágysági magyar közösség számára. Így lesz a Báthory Napok legjelentő‑
sebb rendezvénye az orvos‑továbbképző konferencia, Szilágycsehben pedig a történe‑
lem, a helyi népi kultúra került a középpontba.

A XIX. Tövisháti Napok az elmúlt héten szombaton és vasárnap zajlottak A 
szombati előadásokra is megtelt a város művelődési háza, vasárnap pedig minden 
eddiginél több hagyományőrző csoport lépett színpadra.

Szombaton délelőtt a közelmúlt történelme volt az egyetlen feldolgozott té‑
makör, amelyben a második világháborút és az azt követő eseményeket boncolgat‑
ták a téma szakértői. 

A konferencia megnyitóján Vida Katalin köszöntötte a meghívottakat, ven‑
dégeket, résztvevőket, külön kiemelve Seres Dénes képviselő, az RMDSZ Szilágy 
megyei szervezetének elnökét, aki mindig minden támogatást megszerzett a rendez‑
vénynek, és eddig csak egyetlenegyszer „hiányzott” az eseményekről. Köszöntötte 
Simonfi Máriát, az RMDSZ Nőszervezetének ügyvezető elnökét, Lakatos Sándort, 
az RMDSZ Zilah városi szervezetének elnökét, Adony, Dunaföldvár és Csenger 
küldöttségét és az előadókat.

Az előadások tematikáján gondolkodva elmondta, hogy kétségek merültek 
fel, nem tudtak dönteni, vajon egyéni sorsok befolyásolják a történelmet, vagy az 
egyénim sorsokat határozza meg a történelem. A kettő közötti összefüggést min‑
denki megtapasztalhatta, hiszen mindnyájan átéltünk olyan esemény‑sorozatot, 
amely később történelem lett. 71 évvel ezelőtt mintegy nyolcvan szilágycsehi család 
életét érintette az a hatósági intézkedés, amelyet eddig még nem tártak fel, koráb‑
ban tilos volt beszélni róla, manapság is csak félve nyilatkoztak meg az érintettek. 
Mindezekről most már beszélni kell róla. Említette a korábban a Szilágycsehből 
elhurcolt emberek barcaföldvári tragédiáját akiknek emlékoszlopot akartak állítani, 
ennek kálváriáját a Szilágyság hasábjain is ismertettük.

Varga András polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy minden alkalom‑
mal a város történetének egy részlete kerül a széles közönség elő. Eddig a régmúlt 

jósza LászLó
Szilágyság Szilágyság
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személyiségei, most a közelmúlt fájó sebeire tevődik a hangsúly az igazság és a való‑
ság tisztelete és a jobbító szándék jegyében.

Seres Dénes képviselő értékelte a szilágycsehi rendezvényt, amely minden 
esetben magas szintű kutatások eredményeivel járul hozzá múltunk megismerését. 
Ezt nem csak a jelen és a jövő tervezését segíti, hanem erősíti a közösségi tudatot is.

Az első előadó, Benkő Levente történész, a Művelődés folyóirat szerkesztője 
tartott szakszerű előadást az 1944‑es események körülményeiről. Az 1944. augusztus 
23‑én az átállás eseményeit azonnal hatalmas uszítás‑kampány követte a dél‑romá‑
niai sajtóban, amely elsősorban a németek és a magyarok ellen irányult. Már augusz‑
tus 25‑én a Csendőrség Főfelügyelősége parancsban rendelte el a német katonák 
internálását, majd alig néhány óra múlva, ugyanazon a napon, elrendelte: „Azonnal 
intézkedjenek a Német Etnikai Csoport valamennyi vezetőjének letartóztatásáról a 
mai nap folyamán. Hasonlóképpen intézkedni mindazokkal, akik megszervezhetik 
az erdélyi szász és sváb lakosság ellenállását (…) Ugyanígy eljárni a magyar kisebbség 
vezetőivel, ha felmerül a gyanú, hogy ellenálló csoportokat szerveznek.”

Augusztus 27‑én a hatóság már minden 16 évet betöltött német civilt, akár 
külföldi állampolgárt, akár a Német Etnikai Csoport tagját kötelezte a csendőrősön 
való jelentkezésre, ahol a veszélyesnek ítélteket a biztonságos román településeken 
megszervezett internáló táborokba kísérik.

Szeptember 15‑én Lucrețiu Pătrășcanu a Sănătescu/kormány ülésén már 
minden német nemzetiségű ellen támadást követel. Ez az idegenellenes hangu‑
lat tovább fokozódik, kiterjed a magyarságra is. Szeptember 19‑én a Csendőrség 
Főfelügyelősége parancsban rendeli el el minden német és magyar állampolgár 
azonnali letartóztatását, és a tg.jiu‑i internálótáborba szállítását. Minden ehhez ha‑
sonló parancsban szerepel a „kivéve a zsidókat” kitétel.
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Szeptember 29‑én már minden, a román közigazgatás alatt álló területen tar‑
tózkodó, magyar útlevéllel rendelkező magyar és német nemzetiségűek internálásá‑
ról. November harmadikán újabb szigorítás következik.

Minden esetben kivételt képeztek a román nemzetiségűek, pedig közülük is 
sokan harcoltak a magyar hadseregben.

Benkő Levente kutatási szerint 1944 őszén már 42 internálótábor létezett 
Romániában. A leghírhedtebbek közé tartozott a barcaföldvári. Itt 1945 januárjában 
a nyilvántartásokban 7 szilágycsehi található, márciusban már 71 szerepel a hivatalos 
nyilvántartásokban. Ezek a román hatóságok által vezetett nyilvántartások nem pon‑
tosak, sok nevet elírtak, kifelejtettek. A szilágycsehiek ennél több nevet említettek.

A táborban leírhatatlan állapotok uralkodtak. Éhínség, tetvek, poloskák, jár‑
ványok, orvosi ellátás hiánya volt jellemző az akkori helyzetre. Mindezek ellenére 
szabadon bocsátást ígértek azoknak, akik áttérnek az ortodox hitre.

Az egyik fogoly a táborból kicsempészett levelében: „Ezek valószínű azt akar‑
ják, hogy vagy románok legyünk, vagy itt pusztuljon az egész.”

A tábor foglyai iránt csak a szomszédos Hídvég lelkipásztora érdeklődött, rend‑
szeresen igyekezett segíteni sorsukon. Anyakönyvében 7 szilágycsehi neve fedezhe‑
tő fel, akit ő temetett el. Az elhunytak száma ennél sokkal magasabb, hiszen a forrá‑
sok szerint az egészségügyi ellátás hiányában, a járványok következteében volt olyan 
időszak, hogy naponta 35‑40 hullát temettek közös gödörbe. Ennek nincs nyoma 
a hatósági feljegyzésekben. A hidvégi református lelkész anyakönyvében végül 172 
magyar fogoly temetését jegyezte fel.

A földvári tábor 1945 októberéig működött.
Összességében 1944 őszétől kezdve a Kárpát‑medencéből a különböző forrá‑

sok szerint 650.000‑800.000 embert internáltak, Erdélyben ez a szám a különböző 
források szerint 45.000‑70.000 személyre tehető.

A földvári tábort eredetileg a hadifoglyoknak szánták, az itt elhunyt szovjet ka‑
tonák számára elhelyezett emléktáblát a magyar áldozatokra emlékezve díszítették 
virágokkal a megemlékezők.  2001‑ben a magyar elhunytak számára is emlékművet 
állítotak a hídvégi református egyházközség kezdeményezésére, de ezt a polgármes‑
ter leromboltatta. Az egyházközség ügyészségi eljárást kért ennek nyomán a polgár‑
mester vállalta, hogy saját költségén visszaállítja az emlékművet, ha visszavonják a 
feljelentést. Végül a felek kibékültek, az emlékmű áll.

Fejér László újságíró a második világháborút és a fogolytáborokat átélt szil‑
ágysági emberek sorsából, emlékirataiból ismertetett összeállítást. Az emlékiratok 
egyrészt könyv alakban, másrészt az általa szerkesztett Hepehupa fólyóiratban foly‑
tatásokban jelentek meg, és még idézett kiadatlan emlékekből is.

A hitelt érdemlő források közül kiemelkedik dr. Székely Géza hadiorvos visz‑
szaemlékezése, amelyet könyv alakban is kiadtak. Az ippi Fazakas Zsigmond visz‑
szaemlékezését Kiss Lehel jegyezte le, ezt a Hepehupa folyóirat közölte. Említésre 
méltó még Tőtős Árpád Zoltán még kiadatlan emlékirata is. A sarmasági Kiss Károly 
emlékeit a Szilágyság hetilap folytatásokban közölte, ugyanezt unokája, Kiss Lehel 
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is lejegyezte, és létezik erről az időszakról naplója is, amely még feldolgozatlan. Kiss 
Károly visszaemlékezési a Hepehupa legújabb számában is olvasható. Eszerint 42 
sarmasági személlyel együtt kísérték Zilahra „ahol összesen 1.200‑an vártuk, hogy a 
munkálatok helyszínére vigyenek minket.” Az itt összegyűjtött emberek a Focșani‑i 
gyűjtőtáborba került, ahonnan a Szovjetúnióba vitték őket „malenkij robotra” (kis 
munkára). Ekkor már változott a helyzet, a román hatóságok a magyar és német 
nemzetiségűek internálását ugyan beszüntették, de háborús kártérítés fejében köz‑
munkára kötelezett embereket kellett a Szovjetúnióba küldeni. Ezek között volt na‑
gyon sok szilágysági.

Mindkét előadó megegyezett abban, hogy nagyon nehéz a kilencven évet meg‑
haladó túlélőkkel értékelhető emlékeket rögzíteni. Többnyire a gyerekeik, unokáik 
segítségére szorul a kutató.

Nem mindenkit internáltak

Élénk hozzászólás és kérdések özöne zúdult az előadókra. Részint saját családi 
tapasztalataik alapján pontosították a bemutatott anyagokat, részint újabb kérdéseket 
tettek fel.

Dr. Bara Zoltán rákérdezett: miért volt ilyen sok internált Szilágycsehből? A 
szomszédos Völcsökről senkit sem vittek el, mert a csendőrnek a falu bírója, Petrenci  
Gheorghe nem engedte meg elvinni a magyarokat. Domokos Ferenc, akinek három 
nagybátyja is megjárta a tábort azt kérdezte, ki volt az a személy, aki Szilágycsehben 
ezt elrendelte, hiszen a megye más településeiről szinte senkit nem vittek el.

Többen is hozzászóltak a teremből ugyanebben az értelemben.
Benkő Zoltán válaszában jelezte, hogy sok helyen nem hajtották végre az utasí‑

tásokat, illetve a helyi vezetők akadályozták meg az érintettek összegyűjtését.
Végül Seres Dénes képviselő édesapjának elbeszélése alapján tisztázta a 

helyzetet.
– Kérdés, hogy miért csak Szilágycseh, Sarmaság, Ilosva volt a legérintettebb 

település ebben. Tulajdonképpen a hadifoglyok között is két típus volt. Egyrésze 
ezeknek magyar volt, amelyeket az oroszok, románok a hadszíntéren fogtak el. 
Közöttük voltak olyanok, akik különösen a tordai csata után levetették az egyenru‑
hájukat és hazatértek, így fogták el őket. Édesapám is ezek közé tartozott, mert sebe‑
sültként vitték innen az anyaországba, nem bírta kivárni a teljes gyógyulást, elindul 
gyalog hazafelé. Elfogták, katonaszökevényként Földvárra vitték. 

A másik rész viszont elfogadhatatlan. Ha katonát elfogtak, érthető, hogy in‑
ternálják. De ártatlan civileket tömegesen elvittek csak azért, mert magyarok vol‑
tak, az elfogadhatatlan. De miért csak bizonyos térségekből? Magyarkecelből, 
Egrespartakról, Krasznáról nincs tudomásom, hogy civileket elvittek volna. Ennek 
is vannak felelősei, akiket érdemes lenne felkutatni, ugyanakkor azokat is ismerni 
kellene, akik a szilágycsehi és a krasznai körzet internálásaiért feleltek. De az is igaz, 
hogy akiért a román katonák, szomszédok, bajtársak kezeskedtek, azokat elenged‑
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ték. Tehát korántsem volt olyan szigorú az őrizet, a lakosság és az egyszerű emberek 
megvédték szomszédaikat, bajtársaikat. Ezseket a dolgokat kellene tisztázni, mert, 
sajnos, ki kell mondjuk, Szilágycsehben az akkori szolgabírónak, Vaida nevűnek kö‑
szönhető mindaz, ami Szilágycsehben történt. Más falvakban nem volt ekkora mé‑
retű internálás. Volt hatósági parancs, de voltak becsületes román emberek is, akik 
ezt mellőzték, vagy megakadályozták végrehajtását.

Lehetetlen idézni minden felszólalót, akik vagy kérdéseket, vagy kiegészítések‑
kel pontosították az eddig elhangzottakat.

Mindent összevetve az eddigi legjobb Tövisháti Napok történelmi részén ve‑
hettünk részt, amely a közösség legnagyobb részét megmozgatta, bevonta a párbe‑
szédbe, és a fiatalok érdeklődését is felkeltette.

În cadrul festvităţilor Zilelor Tövishát  istoricul  Benkő Levente şi redacto‑
rul Fejér László au prezentat istoria lagărelor de concentrare care au funcţionat 
pe teritoriul României între septembrie 1944 – octombrie 1945. Lagărele, iniţial 
înfiinţate pentru prizonierii de război, ulterior au fost folosite ca lagărele de tranzit 
pentru civili transportaţi în Uniunea Sovietică pentru muncă silnică. Mulţi dintre 
participanţi au avut rude în lagărul de la Feldioara, lângă Braşov, suplimentând pre‑
legerile cu istoria rudelor. Deocamdată au fost identificaţi 72 de civili deportaţi din 
Cehu Silvaniei. Aici au fost deportaţi civilii maghiari şi germani mai ales din Cehu 
Silvaniei şi Sărmăşag, mulţi nu s‑au mai întors...

Szilágyság,



Könyvtárak kapcsolatai

A szentendrei kapcsolat 25. évfordulója nem csak a városok veze‑
tőségeit érintette, hiszen szélesebb körben is szorosabbra vonták a ba‑
rátságot. A Szilágy Megyei Könyvtár képviseletében Szöllősi Ingrid (fotó) 
háromnapos konferencián vett részt a kulturális életéről híres városban.

– Az évfordulós ünnepség után nem 
sokkal, a Könyvtárosok Nemzetközi Napja 
alkalmával nagyszabású konferenciát tartottak 
Szentendrén, amelyen mintegy 120 könyv‑
táros vett részt. Többnyire a Pest Megyei 
Könyvtár dolgozói, és ott voltak a testvérvá‑
rosok könyvtárosai is Kézdivásárhelyről, a 
finnországi Uusikaaupunktból és a németor‑
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szági Wertheimból. A rendezvény alkalmat adott arra is, hogy megünnepeljék a 
szentendrei könyvtár alakulásának 40. évfordulóját.

A megérkezést követő nap konferencián vettünk részt, amelynek témája a 
befogadás és elfogadás volt. Ennek aktualitását természetszerűen adja a mostani 
digitalizált és világhálós kommunikációs életmód. Vissza kell csalogatni a könyv‑
tárba azokat, akik nem olvasnak. Nem csak azért, mert hátrányos helyzetű csalá‑
dokból származnak, hanem az olvasás kultúrájának hiánya miatt is.

Legfontosabb témája a könyvtárak a közösségért, a könyvtárak közösségfor‑
máló szerepe volt. Tehát olyan közösségi tevékenységek szervezése a könyvtárak‑
ban, amely a fiatalokat bevonja a közösségi életbe, a könyvtárba.

Az ott lévő városok könyvtáraiban, a miénkben is, külön programokat szer‑
veznek. A gyerekek számára mesedélutánokat, kézműves tevékenységeket, az 
igényesebbek számára író‑olvasó találkozókat, a fiatalok számára filmklubokat, 
vetélkedőket, különböző, számukra vonzó tevékenységeket.

Ezen konferencián be kellett mutassunk egy tanulmányt a saját könyvtárunk 
olvasói és kölcsönzési szokásairól, arról, hogyan alakult a 2205‑2014 év közötti 
időszakban. Ez Európában kis eltéréssel mindenütt hasonló. Nálunk is a legtöb‑
ben a kisgyerekek kölcsönöznek gazdagon illusztrált mesekönyveket. Ez 14‑15 
éves korig tart, az ezt követő korosztály érdeklődése erősen megcsappan. Az isko‑
lások általában a kötelező olvasmányokat keresik. Csak a 20 év fölötti korosztály 
esetében tapasztalható az érdeklődés növekedése a könyvek iránt. A kölcsönzési 
szokások is hasonlóak. Tematika szerint a leggyakrabban a már megfilmesített és 
vetített könyveket szeretik kölcsönözni, többnyire világirodalmi vonatkozásban. 
A finneknél ez másképpen van, sokkal többen és gyakrabban olvasnak, és jobban 
ismerik a hazai irodalmat, a finn szerzőket. Igaz, az oktatási rendszerük is más, 
sokkal fejlettebb és rugalmasabb.
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A nemek szerint is érdekes a megoszlás. Nálunk is, mint máshol, a nők töb‑
bet olvasnak. A könyvtárlátogatók mintegy 64‑65 százaléka nő, ők inkább szép‑
irodalmat olvasnak. A férfiak körében sokkal többen kölcsönöznek útleírásokat, 
földrajzi, társadalomtudományi, történelmi szakkönyveket, sportról szóló köny‑
veket, esszéket vagy kritikákat. Nagy népszerűségnek örvendenek a krimik is, az 
utóbbi időben megnőtt a kereslet a skandináv krimik iránt.

Az utóbbi kilenc év statisztikái szerint a könyvtárlátogatók száma hullám‑
zó. A mi esetünkben a kilenc év alatt mintegy 4.900‑zal, 4‑5 százalékkal, nőtt a 
könyvtárba beiratkozók száma. Ez a jelenség talán annak is köszönhető, hogy 
Zilahon egyre‑másra alakulnak az egyetemek kihelyezett karai, ezt jelzi a szak‑
könyvek iránti megnövekedett kereslet is. Sajnos az utóbbi időben megcsappant 
a látogatottság, ami annak is tulajdonítható, hogy a Vigadó épületét felújítják. 
Addig egy nehezebben megközelíthető épület utolsó emeletén kaptunk helyet, 
a kiállító tárlók is sokkal kevesebbek, sok könyvünk zsákokban, raktáron hever. 
Egyelőre még nem tudni, mikor költözhet vissza a kölcsönző részleg a korábbi 
helyére, a Vigadó földszinti nagytermébe.

A magyar nyelvű könyvek aránya jelentős, az évi beszerzési lehetőségeink 
is jóval meghaladják a Magyar lakosság arányát. Remélhetőleg mihamarabb több 
könyv lesz hozzáférhető az olvasók számára.

– Kapcsolatok, barátságok is elmélyültek a találkozó alkalmával?
– Természetesen sokat beszélgettünk, és utána is levelezünk egymással. 

Meglátogattuk az Országos Széchenyi Könyvtárat és a Szabó Ervin Könyvtárat 
Budapesten, és voltunk két kisebb falu jól felszerelt könyvtárában is. Az összeha‑
sonlításban mi nem állunk rosszul. Mintegy 230.000 könyvünk van, Szentendre 
mintegy 200.000‑

el dicsekedhet. Nálunk kölcsönözhető nagyjából 100.000, a többi csak ol‑
vasótermi használatban van. Sokat beszélgettünk, és meghívtuk a szentendrei 
könyvtárosokat Zilahra. Ők is elkísérik az a hivatalos küldöttséget, amely a hiva‑
talos küldöttséget kíséri majd a testvérvárosi kapcsolat 25. évfordulójára tervezett 
zilahi ünnepségre.

Cu ocazia celei de‑a 25‑a aniversări de la semnarea protocolului de oraș înfră‑
ţit cu Szentendre, a fost invitată o delegație din partea bibliotecii județene, din care 
a făcut parte Szöllősi Ingrid. De ziua bibliotecarilor s‑a organizat un simpozion de 
trei zile cu participarea bibliotecarilor din orașele înfrățite. S‑au prezentat lucrări de 
specialitate despre obișnuințele cititorilor și diferite situații din țările respective. În 
acest sens, Zalăul și biblioteca ocupă un loc de cinste în privința patrimoniului de 
imprimate și a cititorilor.

Szilágyság,
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Orgona‑hangverseny

Pénteken délután a Szilágysági Magyar Napok második rendezvényére a 
Liget‑negyedi református templomban gyülekeztek a hangszer kedvelői.

Oláh Mihály lelkipásztor mutatta be a közönségnek dr.Molnár Tünde mű‑
vésznőt, aki neves orgonakészítő család leszármazottja. A bukaresti zeneakadémián 
végzett, eközben Prágában és Weimarban tökéletesítette tudását. Több mint 25 éves 
előadói pályája során nem csak az ország minden fontosabb orgonáján játszott, ha‑
nem fellépett Magyarország, Belgium, Hollandia, Németország, Svájc, Csehország, 
Szlovákia, Lengyelország stb., sőt, Tunisz városaiban is. 2004‑ben Terényi Ede pro‑
fesszor irányításával doktorált kolozsváron. Jelenleg a Marosvásárhelyi Művészeti 
Egyetem docense.

A koncerten többek között Telemann, J.B. Bach, César Frank, Albinoni, 
Terényi Ede szerzeményeit játszotta, tehát ízelítőt kaphattunk az orgonaművek több 
stílusából.

Molnár Tünde művésznő sok orgonán játszott már Erdélyben és a nagyvi‑
lágban is, tehát van összehasonlítási alapja, ezért kérdeztük, hogyan van megelégedve 
ezzel az új orgonával, hogyan jellemezné.

– Románia legfontosabb orgonáin, de kisebb templomokban is játszottam. Itt 
öröm volt játszani, mert olyan gyönyörű hangszíneket lehet kombinálni, hogy kü‑
lönleges hangzáseffektusokkal el lehet mélyülni a kompozíciók mondanivalójában. 
Nem tudom hasonlítani más orgonákhoz, viszont el tudom mondani, hogy a hang‑
színek alapján nagyon jól lehet játszani rajta korabarokk és barokk zenét. De amint 
hallották, játszottam romantikus szerzők műveit is, és nagyon jól szólnak. A modern 
stílusú műveknek is kitűnően megfelel.

Az orgona születése

Oláh Mihály tiszteletes a vendé‑
gekkel foglalkozott, az orgona történe‑
tét részletezte Kővári Lászlónak, ami 
a Hepehupa legutóbbi számában is 
olvasható, elfoglaltságára utalva kérte, 
hogy ebből idézzük fel az eseményeket.

„– A ligeti református temp‑
lom építése 1998‑ban kezdődött, és 
2004‑ben fejeződött be. Abban az idő‑
szakban az orgona ötlete csak nagyon 
távoli álomként vetődött fel néha, hi‑
szen minden anyagi alapot az építkezés 
emésztett fel. A gyülekezet zenei éle‑
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tének nagyon szerény kísérőiről, az orgonapótlékokról holland testvéreink gondos‑
kodtak. (...) Közben voltak próbálkozásaink arra, hogy örököljünk, vagy csekélyebb 
összegért vásároljunk egy használt orgonát az erdélyi szászoktól vagy Hollandiából, 
Svájcból. Most már azt mondom, hogy hála Istennek, ezeket a próbálkozásokat nem 
koronázta siker. Azért fogalmazok így, mert a megvalósult orgona‑álom a lehető leg‑
jobb konstrukció: azon túl, hogy vadonatúj szerkezet, pontosan illeszkedik – mind 
külső kialakításban, mind hangzásban – templomunk belső teréhez. (...) Az orgo‑
na‑terv megvalósulásában új fejezet kezdődött 2014 tavaszán, amikor sikerült – egy 
erdélyi viszonylatban óriási léptékű – meghívásos, egyedi elbírálású pályázatot nyer‑
nünk az Emberi Erőforrások Minisztériumánál. A miniszter, Balog Zoltán lelkipász‑
tor nagyon jól ismer minket, kétszer is járt már templomunkban, gondolom, ismerve 
a helyi adottságokat döntött úgy, hogy a pályázati összeg egyik kisebb tételét az orgona 
építésére fordíthatjuk. (A támogatás nagyobb része a ligeti református óvoda építésére 
és a Kálvineum átalakítására, javítására érkezett.)

Innen már felgyorsultak az események. Remek referenciákat hallottunk pap 
Zoltán székelyudvarhelyi orgonaépítő tevékenységéről, amúgy is ragaszkodtunk ah‑
hoz, hogy itthoni hangszerésszel dolgozzunk, így hát vele vettük fel a kapcsolatot, és 
kezdődött el a tervezés, amelybe szakmai tanácsadóként már kezdettől bevontuk dr. 
Erich Türk kolozsvári orgonaművészt, zeneakadémiai tanárt, valamint volt tanáro‑
mat, dr. Kovács László Attila nyiregyházi evangélikus lelkészt, orgonaművészt. Sok 
tervezet készült, mind a diszpozíció, mind az orgonaszekrény vonatkozásában. Nem 
számoltam, de Pünkösti Apor kántorunk szerint végül is a tizenkilencedik tervezet 
nyerte el mindenki tetszését. Az orgona rekordidő alatt készült el, és már a tavaly 
nyáron kijelölhettük az avatás dátumát. Azért esett a választás advent negyedik va‑
sárnapjára, mert addig egészen biztosan el lehetett végezni az utolsó simításokat is.”

Az orgonát így jellemezte a lelkész. „A mi hangszerünk, bár első ránézésre egy 
barokk stílusú orgona, mégis több olyan regisztert vagy megoldást tartalmaz, amely 
romantikus vagy modern művel előadására is alkalmassá teszi. Például a második 
manuált, amely amúgy egy teljes kis barokk orgona, redőnyszekrénybe tettük, ezzel a 
romantikus orgonazene szolgálatába állítottuk. Külön büszkeségünk a három nyelv‑
regiszter, amely szinte teljességgel hiányzott eddig a szilágysági orgonákból, de amely 
nélkül nehezen képzelhető el a tipikus 2nagyorgona‑hangzás”. Sőt, egy olyan harang‑
játékkal is rendelkezik a hangszer, amely egyedivé teszi az egész erdélyi orgonatájban.

Concert de orgă cu ocazia Zilelor Maghiare Sălăjene la biserica reformată din 
cartierul Dumbrava II. Organista dr. Molnár Tünde în cariera sa de 25 de ani a sus‑
ţinut concerte pe cele mai importante orgi din Europa şi din ţară. Cu această ocazie 
preotul Oláh Mihály a povestit istoria construirii acestui instrument, care este cel 
mai mare şi cel mai complex din judeţ. Se vor organiza mai multe concerte pentru 
că este un instrument deosebit.

Szilágyság, 
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Megvan az új orgona!

Egy város életében kimagasló eseménynek számított mindig egy‑egy nagy mű megszületése: egy 
impozáns középület, egy köztéri szobor, amely aztán fontos szerepet játszott a város életében. Ilyen fel-
emelő kulturális eseményben volt részük a zilahiaknak 2014 decemberében, advent negyedik vasár-
napján a ligeti református templomban, ahol felavatták a templom új orgonáját. E nagy eseményről, 
előzményeiről kérdeztem Oláh Mihály tiszteletes úrat. 

Mikor és hogyan merült fel az orgonakészítés, vásárlás kérdése?

A ligeti református templom építése 1998‑ban kez‑
dődött, 2004‑ben volt a felavatása. Abban az időszakban 
az orgona ötlete csak nagyon távoli álomként vetődött fel 
néha, hiszen minden anyagi alapot az építkezés emész‑
tett fel. Ez így is volt rendjén. A gyülekezet zenei életének 
nagyon szerény kísérőiről, az orgonapótlékokról holland 
testvéreink gondoskodtak: előbb egy ősrégi Johannus, 
majd egy digitális hangszer, egy „majdnem‑orgona” szólt 
a templomban, éppen csak betöltve liturgiai szolgála‑
tát. Ezt az állapotot mindig is ideiglenesnek tekintettük, 
hiszen ezek az elektriumok nem voltak méltók sem a 
templom ragyogó akusztikájához, sem a magasfokú mű‑
vészi élményt nyújtó ólomüveg‑együtteshez. Közben 
voltak próbálkozásaink arra, hogy „örököljünk” vagy csekélyebb összegért vásároljunk egy 
használt orgonát az erdélyi szászoktól vagy Hollandiából, Svájcból. Most már azt mon‑
dom, hála Istennek, hogy ezeket a próbálkozásokat nem koronázta siker. Azért fogalma‑
zok így, mert a megvalósult orgona‑álom a lehető legjobb „konstrukció”: azon túl, hogy 
egy vadonatúj szerkezet, pontosan illeszkedik – mind külső kialakításában, mind hang‑
zásában – templomunk belső teréhez. Ez egy „örökölt” orgonával jó esetben is csak rész‑
legesen valósulhatott volna meg, hiszen minden hangszer egyedi, tervezési szempontjait 
meghatározza az a tér, amely befogadja. 

A mai anyagias, teljesitmény‑centrikus, rohanó világban volt‑e igény egy orgona beszerzésére?
Ez részben pedagógiai kérdés: ha egy közösség állandóan azt hallja, hogy a nyekergő, 

hamis hangszer is „jó nekünk” és „vannak ennél fontosabb dolgok”, akkor egy idő után 
hozzátompul a füle és az igénye. Mi az ellenkezőjét gyakoroltuk: újra és újra elmondtuk, 

KővárI  LászLó
Hepehupa
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hogy igazi orgona nélkül a templom még nincs befejezve, hogy az istentiszteleti zene csak 
árnyéka annak, ami lehetne, hogy a pótlék, az utánzat sohasem egyenértékű az igazival.

A kérdést szélesebben értelmezve: Zilah, illetve az egész Szilágyság „megérdemelt” 
végre egy olyan hangszert, amely nemcsak liturgiai szolgálatra alkalmas, hanem amelyen 
az orgonairodalom nagy része hitelesen megszólaltatható és amely köré kiépülhet az a 
fajta orgonakultúra, amely hagyományosan jelen van más erdélyi városokban, Zilahon 
azonban eddig hiányzott. 

Mikor lett az ötletből határozat és mi történt a konkrét megvalósításig?
Az orgona‑terv megvalósulásában új fejezet kezdődött 2014 tavaszán, amikor sike‑

rült egy – erdélyi viszonylatban óriási léptékű – meghívásos, egyedi elbírálású pályázatot 
nyernünk az EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMÁNÁL. A miniszter, 
Balog Zoltán lelkipásztor nagyon jól ismer minket, kétszer is járt már templomunkban, 
gondolom, ismerve a helyi adottságokat döntött úgy, hogy a pályázati összeg egyik kisebb 
tételét az orgona építésére fordíthatjuk. (A támogatás nagyobb része a ligeti református 
óvoda építésére és a Kálvineum átalakítására, javítására érkezett.) 

Innen már felgyorsultak az események. Remek referenciákat hallottunk Pap 
Zoltán székelyudvarhelyi orgonaépítő tevékenységéről, amúgy is feltétlenül ragaszkod‑
tunk ahhoz, hogy itthoni hangszerésszel dolgozzunk, így hát vele vettük fel a kapcsolatot 
és kezdődött el a tervezés, amelybe szakami tanácsadóként már kezdettől bevontuk dr. 
Erich Türk kolozsvári orgonaművészt, zeneakadémiai tanárt, valamint volt tanáromat, 
dr. Kovács László Attila nyíregyházi evangélikus lelkészt, orgonaművészt. Sok tervezet 
készült, mind a diszpozíció, mind az orgonaszekrény kialakításának vonatkozásában. Én 
nem számoltam, de Pünkösti Apor kántorunk szerint végül is a tizenkilencedik tervezet 
nyerte el mindenkinek a tetszését.   

Hogyan zajlott az új orgona épitése, felavatása?

Az orgona rekordidő alatt készült el, az építőmester más munkát nem is igen vállalt 
közben. Már nyáron kijelöltük az avatás dátumát. Azért esett a választás advent negyedik 
vasárnapjára, mert addig egészen biztosan el lehet végezni az utoló simítást is.  Azt szeret‑
tük volna, ha a tervezésben is résztvevő mindkét orgonista részt vesz az ünnepségen, végül 
azonban Kovács László Attila – bokros gyülekezeti teendői miatt – nem tudott eljönni, 
Erich Türk viszont idejében lefoglalta határidőnaplójában ezt a napot és németes pontos‑
sággal meg is érkezett.

Az avató istentiszteleten, amelyen igét Csűry István püspök úr hirdetett, megható 
és egyedi momentum volt az orgona első, nyilvános megszólalása. Erich Türk – nagyon 
jó érzékkel – egy lendületes, az orgona „erejét” felcsillantó Bach prelúdiumot és fúgát 
választott ki erre a kivételes pillanatra (szerk.:J.S.Bach, Prelúdium és fúga C‑dúr BWV 
545). Hát, sokunknak könny szökött a szemébe... A kórus is olyan műveket adott elő, 
amelyekben  az orgona nem csak kíséretet biztosít, hanem egyenlő rangú félként lép elő 
a darabban. 
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A délutáni koncerten Erich Türk – a tőle megszokott nyugodt, közvetlen módon, 
szerény profizmussal –  arra törekedett, hogy a hiteles, lelkes előadáson túl az orgona le‑
hetőségeit, technikai és hangzásbeli adottságait is bemutassa: egy rögtönzött orgona‑be‑
mutatót tartott, amelyen megszólaltatta a különböző regisztercsoportokat, elmagyarázta a 
jellemzőiket, ezzel egy kicsit az orgonazene kulisszái mögé is betekintést nyújtva.

Közben én egész nap nyaggattam, hogy „Erich kedves, légy szíves beszélj a hibákról 
is, min kellene még javítani, esetleg változtatni – hiszen a jótállási időn belül vagyunk, 
az orgonaépítő is nagyon készséges.” De ő egyre csak rázta a fejét: „Nem találok benne 
hibát!” Nos, meggyőzött...

És akkor mutassuk be az új hangszert: melyek a hangszer tulajdonságai?

Amikor a leendő hangszer méretéről és stílusáról gondolkodtunk, az alapvető szem‑
pont nyilván az volt, hogy legyen méltó eszköze az istentiszteletnek. Ezen túl az is szem‑
pont volt, hogy koncertezni is lehessen rajta, méghozzá a többszáz éves orgonareperto‑
ár minél nagyobb szeletét lehessen bemutatni. Ezért nem  szorítkoztunk egy bizonyos 
stílusra. Ott, ahol pár kilométeres körzetben több koncertorgona is van, megengedheti 
magának a megrendelő hogy, pl. egy északnémet hangképű és hangolású hangszert épít‑
tessen, aztán azon csak északnémet orgonazene fog megszólalni – nyilván a leghitelesebb 
keretben. Nálunk azonban (és a Szilágyság különösen is szegény – nem templomi orgo‑
nákban, hanem nagy vagy közepes méretű hanversenyorgonákban) ez luxusnak számított 
volna. A mi hangszerünk, bár első ránézésre egy barokk stílusú orgona, mégis több olyan 
regisztert vagy megoldást tartalmaz, amely romantikus vagy modern művek előadására is 
alkalmassá teszi. Például a második manuált, amely amúgy egy teljes kis barokk orgona, 
redőnyszekrénybe tettük, ezzel a romantikus orgonazene szolgálatába is állítottuk. Külön 
büszkeségünk a három nyelvregiszter, amely szinte teljességgel hiányzott eddig a szilágy‑
sági orgonákból, de amelyek nélkül nehezen érhető el a tipikus „nagyorgona‑hangzás”. 
Sőt, egy olyan harangjátékkal (Zimbelstern) is rendelkezik a hangszer, amely egyedivé 
teszi az egész erdélyi orgonatájban.    

Visszatekintve, most hogyan értékeli a kialakult helyzetet, esetleg milyen gondolatok foglalkoztat-
ják a hangszerrel kapcsolatos jövőt tekintve?

Az idei nyár folyamán Erich Türk orgonaművész egy CD‑felvételt fog készíteni az 
orgonán, a műsorban már meg is állapodtunk, egyelőre csak annyit árulok el, hogy tema‑
tikus repertoár lesz, a CD címét is megtaláltuk: Rogate – Imádkozzatok.

Eveniment cultural zălăuan: inaugurarea unei orgi, cu participarea artistului 
Erich Türk, profesor la Cluj, care a prezentat instrumentul baroc şi calităţile lui.

Hepehupa, nr. 2, 2015
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Iuliu Maniu, absolvent al colegiului 
din Zalău, acum 125 de ani

La Colegiul Reformat din Zalău – înfiinţat prin 1646 – au studiat şi elevi aparţinând altor 
confesiuni, nu doar reformaţi. Dintre ei. probabil cel mai cunoscut este Iuliu Maniu.  

Iuliu Maniu s‑a născut pe 8 ianuarie 1873, la Şimleu Silvaniei. Unele surse 
dau ca locul de naştere Şimleul, altele Bădăcinul, localitate din vecinătatea Şimleului, 
unde familia avea o moşie mai mică şi un conac. Maniu însuşi când a semnat în ma‑
tricola colegiului, a scris ca localitate de naştere Şimleu Silvaniei. 

Tânărul Maniu a studiat mai întâi în oraşul natal şi apoi la Blaj. De la Blaj, 
la sugestia profesorului Petri Mór, (autorul monografiei în şase volume al comita‑
tului Sălajului), în anul 1886 Maniu s‑a transferat la Colegiul Reformat din Zalău. 
Învăţământul pe atunci era de opt clase, din care primele patru reprezentau cursul 
inferior şi aceste clase le‑a absolvit la Blaj, iar cursul sau ciclul superior la Zalău (aici 
absolvind clasele V‑VIII, corespunzătoare claselor IX‑XII de acum.)    

Pe 29 iunie 1888, Iuliu Maniu, împreună cu alţi colegi de clasă a semnat în 
matricola colegiului, jurând respect pentru legile şcolii. Conform tradiţiei seculare, 
elevii ajunşi în penultima clasă semnau acest angajament în cadru festiv. Era un fel 
de majorat, cei care treceau de această fază erau numiţi dieci şi nu elevi, nu puteau fi 
tutuiţi de profesori, ci să fie apelaţi cu titulatura de domnul. Asupra lor nu se puteau 
aplica pedepse corporale (pe vremea respectivă nu erau interzise), şi aveau dreptul să 
fumeze chiar şi în prezenţa profesorilor. (Evident nu la ore, dar la cantină, la internat, 
în curte etc.)  

Dirigintele absolvenţilor din anul 1890, a fost profesorul Kincs Gyula, cel care 
peste câţiva ani va deveni directorul colegiului, profesor de limbi clasice (latină‑greacă).

Din datele cunoscute reiese că elevul Iuliu Maniu a fost un elev model, se pre‑
gătea la ore, îşi făcea temele de casă şi din clasa a VII‑a (în anul şcolar 1888‑1889) s‑a 
implicat în activitatea cercului de creaţie şi literatură, participând activ la şedinţe şi 
dezbateri. Îndrumătorul cercului a fost Petri Mór, care îi era şi profesor de limbă şi 
literatură maghiară. Pe lângă faptul că tânărului Maniu îi plăceau lecturile, dar având 
şi simţ practic s‑a înscris şi la discipline opţionale: stenografie şi desen. (Stenografia 
era binevenită pentru orice viitor funcţionar, asigura o carieră sigură şi serioasă în 
Austro‑Ungaria, un stat cu o birocraţie bine dezvoltată, dar nu excesivă.) 

LászLó LászLó
Caiete Silvane
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La învăţătură a avut rezultate bune, fiind între cei trei premianţi ai clasei, la sfâr‑
şitul anului şcolar primind premii în cărţi şi fiind evidenţiat şi în anuarul colegiului pe 
anul şcolar 1888‑1889.

În clasa a VIII‑a (echivalentul actualei clase a XII‑a), Iuliu Maniu, ca şi în anul 
şcolar precedent a fost un elev sârguincios şi activ. Acest lucru a fost recunoscut de că‑
tre profesori, de diriginte şi de colegi. Tocmai de aceea, colegii de la cercul de creaţie şi 
literatură, l‑au ales în funcţia de secretar al cercului. În calitatea de secretar conducea 
registrul de procese verbale şi scria/copia în albumul cercului operele elevilor care au 
fost socotite demne să fie transmise posteriorităţii. 

Şcoala a fost şcoală şi programul absolvenţilor de atunci era destul de încărcat, 
pe lângă orele opţionale aveau: următoarele discipline de studiu: limba şi literatura ma-
ghiară (3 ore pe săptămână), latină (4 ore), greacă (5 ore!), germană (2), istorie (3), mate-
matică (3), ştiinţe ale naturii (fizică+chimie şi biologie, 4 ore), filosofie împreună cu logică (2 
ore), educaţie fizică (2), religie (ore.) Fiecare elev studia propria religie, cei greco‑catolici 
îl aveau ca profesor de religie pe protopopul greco‑catolic din Ortelec, pe nume Pop 
Teodor.

În clasa lui Maniu din 16 elevi, el a fost unul dintre cei mai tineri, având la sfâr‑
şitul anului şcolar 17 ani şi jumătate. Dintre colegii de clasă, unii erau cu trei‑patru 
sau chiar cu cinci ani mai în vârstă. 

Examenele pentru sfârşit de an şcolar pentru clasa a VIII‑a au avut loc pe 16‑17 
mai 1890. Ca urmare a rezultatelor bune, Iuliu Maniu din nou a fost premiat, împre‑
ună cu alţi trei colegi de clasă. 

Imediat după terminarea anului şcolar a urmat bacalaureatul: între 19‑23 mai 
au avut loc examenele scrise, la următoarele discipline: Limba şi literatura maghiară, 
Limba latină, Limba greacă, Limba germană şi Matematică. (Profilul colegiului era 
practic de cultură generală, dar disciplinele umaniste au fost predominante.) Probele 
orale au fost susţinute în zilele de 20 şi 21 iunie. Absolventul Maniu şi la acest examen 
final s‑a prezentat bine şi a fost declarat „matur”, deci apt să urmeze studii universitare.

Iuliu Maniu: Cariera de mai târziu

După cum se ştie, Iuliu Maniu a studiat dreptul la Cluj, Budapesta şi Viena, iar 
după aceea a devenit avocat, dar şi mai important a fost faptul, că a urmat o carieră 
politică. Au fost anii când în Partidul Naţional Român a învins curentul „activist”. 
Anterior, cei mai mulţi reprezentanţi ai românilor din Transilvania, în semn de pro‑
test faţă de dualismul austro‑ungar, au refuzat participarea la viaţa politică şi parla‑
mentară, adoptând „pasivismul”. 

La începutul secolului al XX‑lea, Maniu a activat în Parlamentul Ungariei, ca 
reprezentant al românilor din Transilvania. Mai târziu a fost unul dintre principa‑
lii realizatori al actului de la 1 Decembrie 1918, apoi a condus Consiliul Dirigent 
(guvernul provizoriu al Transilvaniei de la sfârşitul anului 1918 – până în primăvara 
anului 1920). 
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A desfăşurat o activitate politică intensă, în întreaga perioadă interbelică fiind 
fondatorul Partidului Naţional Ţărănesc (1926), îndeplinind şi funcţia de prim‑mi‑
nistru al României, în perioade cât se poate de dificile. 

Aceste „bătălii politice” mai întâi de la Budapesta şi apoi de la Bucureşti, l‑au 
ţinut departe de meleagurile natale şi de şcoala sa, dar nu a uitat aceşti ani şi pe aceşti 
oameni, care l‑au sprijinit în formarea personalităţii sale. 

Iuliu Maniu, a atins în cariera sa politică, tot ce poate fi atins de un ardelean 
minoritar în Ungaria, fără concesii dezonorante: a fost unul dintre conducătorii 
Partidului Naţional Român, şi cel mai activ deputat român în Parlamentul de la Pesta. 
După realizarea Marii Uniri,  în România a ajuns, în funcţii mult râvnite. Dar el nu 
a profitat de funcţii publice, ci a servit interesul public, în sensul cel mai adecvat al 
cuvântului… 

Dar nu dorim să vorbim exagerat de mult despre omul politic Iuliu Maniu, ci 
despre absolventul de odinioară şi despre relaţia sa cu „Alma Mater” din Zalău.

Relaţia lui Maniu cu şcoala sa din Zalău

În deceniile ce au urmat anului absolvirii, Iuliu Maniu mereu a păstrat în me‑
moria sa colegiul, unde s‑a maturizat, unde s‑a format în bună măsură. În toate îm‑
prejurările, a vorbit cât se poate de frumos despre acest colegiu. De exemplu, în dez‑
baterile parlamentare de la Budapesta, chiar în cuvântările sale din plenul Camerei 
Deputaţilor a pomenit de multe ori numele colegiului, susţinând autonomia insti‑
tuţională, în faţa amestecului statului. Merită să cităm, din discursul său în favoarea 
autonomiei confesionale şi instituţionale, atunci când el a fost acuzat de alţi parla‑
mentari, că doreşte doar autonomia bisericii din care el face parte (Biserica Unită cu 
Roma sau Biserica Greco‑Catolică). De remarcat şi coerenţa argumentelor aduse în 
sprijinul părerii sale: 

„Să nu se gândească Onorata Cameră, că eu, ca şi greco‑catolic, protejez doar autonomia 
confesiunii mele. Dimpotrivă, eu sunt convins în adâncul sufletului meu, că premisa evoluţiei 
corecte a vieţii religioase constă în autonomia confesională, drept pentru care, eu doresc asigurarea 
autonomiei tuturor confesiunilor. (Sublinierile autorului.) Vă rog să mă credeţi, că durerea 
mea nu este mai mare, dacă este ştirbită autonomia confesiunii mele, decât dacă este atacată au-
tonomia altor confesiuni, sau pe căi ocolitoare se comit fapte de către stat sau biserică, care ştirbesc 
autonomia confesională ‑ acum sau pe viitor.

Să nu vă închipuiţi, că pe mine nu mă doare, de exemplu, dacă Biserica Reformată, care este 
autonomă prin statut şi care are instituţii frumoase, şi totuşi cât de mult este preocupată de obţinerea 
subvenţiei de stat. Nu mă bucur, deoarece aceste subvenţii de stat, întotdeauna sunt date cu un 
anumit gând ascuns şi în anumite condiţii. Ce acum, pare să fie în favoarea Bisericii Reformate, 
peste anumit timp, când la cârma guvernului nu vor fi aceia, care sunt doriţi în acele funcţii, atunci 
sigur că va fi păgubos pentru ei. Eu m‑am format în colegiul reformat din Zalău, şi să 
mă credeţi, că în memoria mea se păstrează mult mai frumos acel colegiu, în modestia 
sa, când încă se întreţinea din resurse proprii, cu onoraţii săi profesori, decât colegiul din 
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Zalău în al său palat pompos şi cu profesorii retribuiţi de stat. Tare mă tem, că acel palat luxos nu 
stă astăzi pe acel fundament sigur, pe care s‑a bazat clădirea ceea veche, dar onorabilă şi modestă”. 
Iuliu Maniu considera pe bună dreptate, că autonomia instituţională este mult mai 
scumpă, decât subvenţia de stat, care este râvnită de unii, dar respectivii nu sunt con‑
ştienţi, că statul, contibuind la întreţinerea unei instituţii, atunci doreşte şi sporirea 
influenţei sale. (Maniu aici face aluzie la faptul că în anul 1902 clădirea colegiului din 
Zalău, unde a studiat şi el, a fost demolată şi în locul ei s‑a construit din banii statului 
o clădire mult mai impunătoare şi mai modernă cu două etaje şi subsol.)

Da, Maniu nu a fost doar un politician consecvent, ci şi un absolvent şi un om 
recunoscător. Către sfârşitul deceniului al treilea al secolului trecut, când şcoala sa 
din Zalău, a pierdut statutul de şcoală publică, el a intervenit pe lângă autorităţile din 
Bucureşti, ca acest colegiu să reprimească statutul pe care‑l merita. (Pierderea acelui 
statut, nu însemna doar o pierdere de prestigiu, ci chiar putea să ducă la desfiinţarea 
colegiului.) Ca politician responsabil, deputat, şef de partid, iar apoi şi prim‑ministru, 
a fost preocupat de luptele politice din perioada interbelică, dar nu a uitat de „Alma 
Materul” său drag, aflat în primejdie. 

După încă un deceniu şi mai greu, marcat de criza economică, dinastică şi po‑
litică, tot a avut forţa să‑şi aducă aminte de această şcoală: cu ocazia întâlnirii de 50 de 
ani de la absolvire, în mai 1940, la care nu a putut participa, Maniu a trimis o telegra‑
mă, în care îşi saluta colegii, profesorii şi şcoala. Telegrama, din politeţe şi respect, a 
fost scrisă în limba maghiară. Iată textul integral al telegramei (în traducerea noastră. 
L.L.) :

Direcţiunea Liceului Evanghelic Reformat Maghiar Zalău
Îmi pare nespus de rău, că datorită preocupă-

rilor mele urgente de aici, nu puteam să mă prezint 
personal să‑mi exprim omagiul cu ocazia aniversării a 
cincizeci de ani de când am dat examenul de bacalau-
reat. Nu pot să las nemarcată această ocazie oferită de 
o zi aniversară, să nu‑mi exprim recunoştinţa deplina 
şi omagiul meu faţă de profesorii defuncţi şi actuali ai 
acestei şcoli eminente. Printre zidurile instituţiei, 
de timp foarte îndelungat, necontenit se sădeşte în sufletele noastre simţul onoarei, liber‑
tatea gândului şi cuvântului, şi idealurile măreţe de iubire faţă de neamul fiecăruia, care 
au fost sădite definitiv în sufletul meu, şi care mă călăuzesc ca nişte torţe de nestins. Din 
sentiment de recunoştinţă ridic altare în memoria tuturor foştilor mei profesori, în special în memo-
ria fostului meu director Berényi János şi fostului meu profesor Kincs Gyula. Mereu voi aprecia 
bunăvoinţa lor manifestată faţă de mine, precum şi exemplul pedagogic personal.

Vă rog, domnule director, să primiţi şi să transmiteţi salutul meu şi recunoştinţa mea deplină, 
merituoasei instituţie a dumneavoastră, tuturor profesorilor dvs. şi în mod special singurului profe-
sor încă în viaţă, a domnului profesor Kerekes Ernő, mult stimat şi iubit de noi toţi. 

Fostul elev al dumneavoastră, gata să vă servească
                                                                                       Iuliu Maniu
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Apoi au venit pe rând: Dictatul de la Viena, războiul mondial şi ce a mai ur‑
mat după război, cu consecinţe cât se poate de nefaste. Nu ştim, dacă în aceşti ani 
deosebit de dificili, Iuliu Maniu a mai avut răgazul de a se preocupa de acest „Alma 
Mater” care l‑a lansat în lume. Destinul tragic l‑a condus acolo, la Sighet, unde a 
devenit martir…

Notă: Fostul Colegiu Reformat ‑ actualmente este Colegiul Naţional „Silvania” Zalău

Bibliografie
A zilahi államilag segélyezett evang. ref. kollégium értesítője az 1888‑89‑dik isk. 

évről (Anuarul colegiului reformat după evanghelie din Zalău despre anul şcolar 
1888‑1889), Zalău, 1889.

A zilahi államilag segélyezett evang. ref. kollégium értesítője az 1889‑90‑dik isk. 
évről (Anuarul colegiului reformat după evanghelie din Zalău despre anul şcolar 
1889‑1890), Zalău, 1890.

A zilahi evang. ref. Wesselényi kollégium értesítője az 1940‑1941‑ik iskolai évről 
(Anuarul colegiului reformat după evang. „Wesselényi” din Zalău despre anul şco‑
lar 1940‑1941), Zalău, 1941.

Somogyi Jenő, A zilahi evang. reform Kollégium története [Istoria Colegiului 
Reformat după Evanghelie din Zalău], Zalău, 1895.

Fonduri arhivistice
Colecţia Colegiul Reformat Zalău, Arhivele Statului, Direcţia Judeţeană Cluj.

Anexe:
1.Semnătura tânărului Iuliu Maniu din 29 iunie 1888, în Matricola colegiului 

din Zalău
[7. Iuliu Maniu Şimleu Silvaniei, 1873, gr. cat.] (Numele lui Maniu scris 

maghiarizat: Maniu Gyula)

2. Fragment din telegrama adresată de Iuliu Maniu conducerii colegiului din 
Zalău cu ocazia aniversării a 50 de ani de la absolvire. (Imagine de pe coperta B a 
monografiei Colegiului Naţional „Silvania” Zalău.)

Caiete Silvane, nr. 126/iulie 2015





László László / Anuarul presei sălăjene 2015 • 71

Album memorial dedicat festivităţii 
de dezvelire în Zalău al statuii 
baronului Wesselényi Miklós 

(Redactat de Kapusi Sámuel, Zalău, 1903)

Titlul original în limbă maghiară: Emlékkönyv a nagy Wesselényi Miklós báró 
zilahi szobrának leleplezési ünnepségéről, szerkesztette ifj. Kapusi Sámuel, Zilah, 1903.

 
Ideea editării Albumului memorial:
Iniţiatorii Grupului statuar Wesselényi din Zalău au dorit ca vestea, imagi‑

nea şi memoria monumentului născut după un efort colectiv de peste un deceniu 
(1891‑1902, cât a durat de la lansarea propunerii şi până la dezvelire) să ajungă şi la 
cei care nu au reuşit să vină la festivitatea de inaugurare din 18 septembrie 1902. De 
asemenea s‑au gândit că ar fi bine să se dea drept mulţumire câte un exemplar din 
acest album pentru toate localităţile, instituţiile şi persoanele, care prin donaţiile lor 
au contribuit la adunarea sumei necesare pentru realizarea monumentului. Poate 
că s‑au gândit şi la faptul că Albumul va ajuta Sălajul (care şi pe atunci se afla undeva 
la periferie) să mai iasă în evidenţă...

La adunarea solemnă a conducerii comitatului Sălajului din dimineaţa zilei de 
18. septembrie, unde au participat şi numeroşi invitaţi, musafiri veniţi la festivitatea 
de inaugurare, vicecomitele Kaizler György (care îndeplinea şi funcţia de preşedin‑
te în Comitetul de iniţiativă pentru crearea monumentului comemorativ Wesselényi) a propus 
adunării, ca să se editeze acest Album. Din procesul verbal al adunării cităm:

„Mersul festivităţii de dezvelire a statuii în întregime – împreună cu procesul verbal al 
adunării festive – să fie cuprinse într‑un album memorial, care (ulterior) să se trimită tuturor 
onorabililor musafiri de astăzi, precum şi tuturor unităţilor administrative şi tuturor instituţiilor, 
care prin delegaţiile sau reprezentanţii lor au contribuit la creşterea strălucirii festivităţilor, precum 
să se trimită la toate comunele şi oraşele din comitat şi tuturor membrilor adunării comitatului. 

Adunarea comitatului a acceptat propunerea vicecomitelui, şi îl împuterniceşte să aibă 
grijă de redactarea acestei scrieri memorialistice, şi să dispună suportarea costurilor editării din 
fondurile alodiale ale comitatului”.  

Deci în urma acestei hotărâri şi sub egida adunării comitatului Sălajului a fost 
publicat acest Album. Ca redactor al albumului a fost numit auditorul fiscal Kapusi 
Sámuel jr., care pe lângă faptul că era funcţionar fiscal, era şi redactorul adjunct la 
săptămânalul local „Szilágy”.

Astfel s‑a născut respectivul Album, care a fost tipărit la începutul anului 
1903 la Tipografia Seres, care edita şi ziarul local. Pe coperta exterioară şi interi‑
oară este inscripţionat faptul că este publicat în urma Deciziei Comitetului Legislativ 
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al Comitatului Sălajului. (CLC era un organ executiv colectiv aflat la conducerea 
comitatului/judeţului de atunci.)

Cartea are 80 de pagini şi se mai regăsesc unele exemplare la Zalău sau în 
Sălaj, sau în biblioteci. Exemplarul consultat este unul electronic, digitalizat de 
Biblioteca Naţională Széchenyi din Budapesta (OSzK) şi poate fi accesat la adresa: 
http://oszkdk.oszk.hu/storage/00/00/27/75/dd/1/203_072opt.pdf (sau e suficient dacă 
introducem titlul original în l. magh. în programul de căutare Google). 

Structura şi conţinutul Albumului memorial
Albumul are un Cuvânt înainte scris de redactorul cărţii şi şase capitole, din 

care unele sunt împărţite pe subcapitole şi pe lângă cele 67 de pagini scrise mai sunt 
şi 11 fotografii sau imagini.  

Pe coperta interioară se află un portret al celui care a fost baronul Wesselényi Miklós 
(1796‑1850), o fotografie realizată după o acuarelă aflată în posesia familiei baronului. 

Cuvânt înainte
Redactorul Kapusi Sámuel explică cititorilor că el a primit instrucţiuni foarte 

sumare privind redactarea – editarea Albumului, dar el a socotit de cuviinţă ca pe 
lângă cuvântările rostite la festivităţi să cuprindă şi o biografie a baronului W. M., 
realizată tocmai de către Szikszai Lajos încă în 1884, evenimentele legate de celălalt 
monument din Zalău (Turul), biografia lui Fadrusz, precum şi istoricul celor două 
monumente din Zalău (de la idee ‑ la inaugurare).

(Cap. I.) Biografia baronului Wesselényi Miklós
În 1884 în sediul comitatului Sălajului a fost amplasat un portret al baronului 

Wesselényi Miklós. (Portret realizat de un pictor din Cluj, de origine cehă Melka 
Vince, comandat de familie şi donat comitatului.) La festivitatea ţinută cu această 
ocazie, prelegerea festivă a fost susţinută de către vicecomitele de atunci – Szikszai 
Lajos ‑ care de fapt este o biografie al celui sărbătorit. (Sz. L. jurist de formaţie, dar 
a fost pasionat de istorie şi avea o colecţie de manuscrise, monede şi obiecte arhe‑
ologice deosebit de valoroasă, precum şi o bibliotecă personală.) Biografia are 10 
pagini în Album. Tot în acest an – 1884 – Szikszai a realizat o variantă mai extinsă 
a biografiei lui W. M., cu citate, fragmente din scrisorile şi scrierile lui W. M. şi l‑a 
publicat într‑un volum aparte la Budapesta… 

II. Festivitea de dezvelire a Statuii lui Wesselényi                                                       
şi al Monumentului Tuhutum 

(Este cel mai lung capitol şi este compus din şapte subcapitole.)

1. Pregătirile
Autorul (redactorul) descrie evenimentele din ziua de 17 septembrie 1902, 

când au sosit musafirii la Zalău, sunt nominalizaţi reprezentanţii guvernului şi 
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al unor ministere, precum şi programul oficial, recepţia organizată în cinstea lor, 
spectacolul de teatru, precum şi programul de acomodare şi de socializare…  

2. Adunarea festivă
Aici este relatată foarte amănunţit adunarea festivă ţinută în sediul comita‑

tului în dimineaţa zilei de 18 septembrie: Sunt redate toate cuvântările rostite la 
adunarea din sediul comitatului, şi deciziile luate în adunarea solemnă cu mulţi 
oaspeţi iluştrii. Sunt enumerate toate delegaţiile (în unele cazuri doar instituţia sau 
localitatea pe cine reprezintă, în alte cazuri şi numele delegaţilor). Este publicat şi 
procesul verbal al adunării solemne. (Această a doua parte de fapt reia relatările din 
ziarul „Szilágy” ale evenimentelor zilei de 18 sept.)  

3. Dezvelirea statuii Wesselényi
Şi în această parte redactorul reia relatările din săptămânalul local de la festivi‑

tate:  programul muzical la început a fost prestat de o fanfară militară din Cluj şi de 
corul colegiului din Zalău. Apoi au urmat discursurile:

‑ Vicecomitele Kaizler György, în calitate de gazdă şi în calitatea de preşedinte 
al Comitetului de iniţiativă salută oaspeţii, publicul numeros şi mulţumeşte tuturor 
celor care au contribuit la realizarea monumentului. Apoi a predat cuvântul invita‑
tului de onoare al festivităţii.

‑ Scriitorul şi academicianul Beöthy Zsolt, a descris cu talent personalitatea, via‑
ţa şi cariera politică al baronului Wesselényi, spre satisfacţia publicului şi al familiei 
baronului. A pus accentul (pe bună dreptate) pe atitudinea progresistă şi democrată 
al celui sărbătorit ‑ care a fost ca un părinte pentru săteni. A evocat şi faptul că 
Wesselényi a fost condamnat tocmai pentru un discurs rostit la Carei (în adunarea 
comitatului) în favoarea ţărănimii. Oratorul a scos în evidenţă şi faptul că monu‑
mentul realizat cu măiestrie, surprinde forte bine relaţia strânsă dintre omul politic 
şi reprezentantul sătenilor. A fost scos în evidenţă şi opera scrisă al baronului W. M. 
şi luptele sale duse împotriva cenzurii. Invitatul de onoare şi‑a încheiat cuvântarea 
cu dictonul lui Wesselényi în latină: „Nunquam retro!” (În album este publicat şi 
fotografia oratorului.)

În urma rostirii discursului festiv, a fost dezvelit grupul statuar ‑ acoperit până 
atunci cu o pânză tricoloră ‑ şi publicul numeros a fost deosebit de încântat de 
reuşita şi expresivitatea monumentului. A fost sărbătorit şi realizatorul Grupului 
statuar Wesselényi, sculptorul Fadrusz János, prezent la festivitate împreună cu soţia 
sa – Deréky Anna.

‑ După acest moment a urmat un scurt discurs rostit de fiul celui sărbătorit: 
În numele familiei, pe scurt, a mulţumit tuturor pentru realizarea monumentului 
dedicat omului politic.

‑ Poetul Zempléni Árpád a recitat oda scrisă în onoarea celui sărbătorit – inti‑
tulată: „Memoria lui Wesselényi”. (Oda solemnă avea aproape 30 de strofe şi a evocat 
viaţa, calităţile şi meritele baronului sărbătorit la Zalău.)
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După recitarea odei câştigătoare a urmat depunerea coroanelor: 
Prima coroană a fost depusă de către delegaţia Parlamentului, apoi a urmat 

delegaţia care reprezenta guvernul, delegaţiile unor ministere. Urmează o coroană 
a familiei Wesselényi – cu ocazia depunerii coroanei un alt membru al familiei ros‑
teşte câteva cuvinte despre meritele marelui Wesselényi. 

Lista completă al delegaţiilor şi personalităţilor care au depus coroane se întin‑
de pe aproape patru pagini scrise foarte mărunt. Redactorul Albumului reproduce 
şi inscripţiile de pe fiecare panglică. Subcapitolul este ilustrat cu fotografii realizate 
la festivitate.

Au mai urmat două scurte alocuţiuni: Preşedintele Comitetului de iniţiativă 
a predat Grupul statuar Wesselényi oraşului, iar primarul Zalăului – Diószeghy 
Zsigmond – preia în numele locuitorilor oraşului. Şi promite solemn ca monu‑
mentul şi memoria marelui Wesselényi să fie păzite şi păstrate pe veci. 

Festivitatea din centrul Zalăului se încheie şi fanfara militară intonează Marşul 
lui Rákóczi. Publicul se deplasează de la Wesselényi în spatele sediului comitatului, 
unde urmează festivitatea de dezvelire al Monumentului Milenar (Turul).    

4. Dezvelirea Monumentului Tuhutum
Acest monument a fost amplasat în parcul recent amenajat. La festivitatea 

de dezvelire un cor din Zalău a intonat un cântec solemn şi a avut loc un singur 
discurs: 

 ‑ Discursul lui Kincs Gyula ‑ directorul Colegiului Reformat Zalău, un mem‑
bru activ în Comitetul de iniţiativă şi redactorul şef al săptămânalului local – porneşte 
de la relatarea cronicarului Anonymus, care afirmă că triburile maghiare ajunse 
în Bazinul Carpatic, s‑au poposit pe Meseş sub conducerea ducelui Tuhutum. 
Maghiarii pe atunci încă nu erau creştini – lucru simbolizat de craniile de cal ampla‑
sate la postamentul monumentului – şi din acest motiv propune ca Monumentul 
Milenar să fie numit „Altar Păgân”. Monumentul are pe partea de sus o pasăre 
sfântă vulturul numit „Turul” – şi din această cauză posteritatea va cunoaşte monu‑
mentul sub denumirea de Turul şi mai puţin Monumentul Tuhutum – cum l‑au 
numit cei de la începutul secolului al XX‑lea… (Şi un amănunt tehnic prea puţin 
remarcat: craniile de cal au fost executate din aluminiu, metal relativ nou pe la în‑
ceputul secolului al XX‑lea!)

În continuare oratorul explică şi semnificaţia basoreliefurilor de pe laturile 
obeliscului şi sensul inscripţiilor cu scrieri runice. Oratorul mai propune şi pu‑
blicul aprobă ca parcul respectiv să fie numit Parcul Szikszai Lajos ‑ în memoria 
fostului conducător (vicecomite) şi bun gospodar al Sălajului…

După dezvelirea monumentului se depune o singură coroană în numele ora‑
şului şi corul intonează un imn solemn. Acest subcapitol al Albumului este ilustrat 
cu o fotografie realizată la festivitatea de dezvelire. (Practic şi această parte, inclusiv 
fotografia au fost publicate mai întâi în săptămânalul local, de unde au fost preluate 
în Album.)



László László / Anuarul presei sălăjene 2015 • 75

5.Masa festivă
După cele două festivităţi a avut loc masa festivă, care s‑a servit în curtea inte‑

rioară a sediului comitatului şi la care au fost invitaţi toţi musafirii, toate delegaţiile 
participante la sărbătoare. (Orice cetăţean putea participa la masă evident contra 
cost şi dacă s‑a înscris din timp la organizatori.) Meniul a fost servit de către cel mai 
bun restaurant şi de cea mai bună cofetărie din Zalău. 

La masa festivă începută la orele 14, primul toast a fost rostit de comitele su‑
prem W. M. în onoarea regelui Franz Joseph. (Pentru partea ungară a Monarhiei 
Dualiste, F. J. a fost regele, iar pentru partea austriacă împăratul…) Au urmat mai 
multe toasturi şi alocuţiuni scurte, unde au vorbit mai mulţi delegaţi veniţi din 
toate colţurile ţării.  

6.Spectacol festiv
Seara de la orele 19,30 a avut loc în sala de spectacole de la Redoute (Vigadó) 

al doilea spectacol dat de artiştii de la Teatrul Naţional din Cluj. Spectacolul a fost 
început cu un preludiu festiv al orchestrei, apoi a fost recitată oda festivă clasată pe 
locul al II‑lea (autor poetul László Andor şi intitulată: Wesselényi szobránál – La Statuia 
lui Wesselényi).

În spectacol a fost prezentat o piesă istorică…       

7.Balul comitatului
Programul zilei s‑a încheiat cu balul comitatului organizat în sala mare al 

sediului comitatului în onoarea musafirilor şi familiei Wesselényi. Muzica a fost 
prestată alternativ de orchestra militară din Cluj şi o orchestră populară locală…

III.Actul final

Redactorul Albumului a considerat necesară să relateze despre evenimentele 
petrecut cu zece zile după dezvelire la Jibou, numite de el sumar şi semnificativ: 
Actul final.

La 28 septembrie 1902 s‑a petrecut acest act final: De la Zalău au fost aduse la 
Jibou toate coroanele depuse în ziua dezvelirii pe Grupul statuar Wesselényi (ante‑
rior panglicile cu inscripţiile comemorative au fost adunate şi depuse spre păstra‑
re în sediul comitatului). Aici pe cripta de lângă castelul din Jibou, (pe domeniul 
familiei) coroanele aduse de la Zalău au fost depuse, deoarece s‑a considerat că 
destinatarul coroanelor de fapt a fost persoana înhumată acolo, şi nu monumen‑
tul dedicat marelui om politic. La ceremonie au participat mai ales localnicii şi cei 
veniţi de la Zalău. S‑a cântat imnul, preotul reformat a rostit nu o predică, ci o 
cuvântare în care a evocat memoria şi faptele omului politic înmormântat acolo de 
peste o jumătate de secol…      
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IV. Fadrusz János: despre scrierile runice
Acest capitol mai scurt al cărui autor a fost sculptorul Fadrusz J., anterior a 

apărut şi în săptămânalul local. Autorul afirmă crezul său despre scrierile runice la 
vechii maghiari şi preocupările sale în acest domeniu. Ne mai povesteşte şi cum 
a intrat în contact un ţăran din zona Timişoarei, care apoi cu fiul său au transcris 
versetele dintr‑un codex în scrieri runice, care au fost cioplite pe laturile obeliscului 
Monumentului Tuhutum. 

Sunt reproduse cele şase versete cioplite pe monumentul de mai sus, evident 
transcrise în caractere latineşti. Sunt şi câteva rânduri cu semne runice. Capitolul 
este precedat de o fotografie cu autograful a lui Fadrusz. (În mediile academice şi 
în presa vremii, pe atunci se purtau anumite polemici legate de originalitatea şi 
semnificaţia textelor folosite de Fadrusz, nu toată lumea îl aproba pe artist în acest 
sens. În mod evident, sălăjenii au fost de partea artistului…)    

V. Biografia lui Fadrusz János
Acest articol a fost preluat din săptămânalul „Vasárnapi Újság”, din 19 oct. 

1902, autor Lázár Béla. Redactorul Albumului a justificat faptul că din acest vo‑
lum nu poate lipsi o biografie al artistului, care era la culmea gloriei, fiind cel mai 
sărbătorit şi cel mai activ sculptor al vremii. (Deoarece volumul a fost încheiat în 
decembrie, figurează în biografie şi fapte de după 19 octombrie: Fadrusz a fost de‑
semnat cetăţean de onoare al Zalăului, apoi al Clujului şi pe urmă Doctor Honoris 
Cauza al universităţii clujene, acest fapt explică de ce figurează titlul de doctor lângă 
numele artistului…)   

VI. Din istoria statuii Wesselényi din Zalău
Acest capitol – precum majoritatea Albumului – a fost publicat anterior în 

„Szilágy”. Redactorul (Kapusi Sámuel, fiind şi autorul capitolului) a considerat fap‑
tul respectivele articole, care erau relatări‑descrieri‑reportaje directe despre eveni‑
mentele festive, deci nu era cazul să scrie ceva nou. În plus, poate, că a fost presat 
şi de timp, şi din aceste motive a preluat articolele şi relatările din ziar, unde era şi 
redactor… 

Capitolul a fost precedat de fotografia lui Szikszai Lajos, cel care de la început 
a susţinut iniţiativa realizării unui monument dedicat lui Wesselényi. Autorul a şi 
remarcat faptul, că dintre cei şase iniţiatori (care au semnat prima circulară adre‑
sată ţării pentru strângerea de fonduri), doar doi au apucat să şi vadă monumentul 
inaugurat.  

Aici mai găsim şi cronologia evenimentelor de la data de 19 octombrie 1891 
– când a fost lansată la Zalău – propunerea realizării unui monument dedicat ba‑
ronului Wesselényi ‑ de un membru al corpului didactic local, apoi constituirea 
Comitetului de iniţiativă şi referiri la deciziile luate. Autorul fiind un funcţionar fiscal, 
conştiincios povesteşte despre primele sume sosite, apoi ca şi un veritabil contabil 
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redă toate sumele adunate prin chetă, dobânzile acumulate, principalele cheltuieli 
etc.

De asemenea relatează şi despre primul concurs de machete, care nu a avut 
un câştigător şi din această cauză s‑a apelat la Fadrusz. Sunt descrise toate fazele din 
istoria monumentului/monumentelor de la proiect, la realizare şi inaugurare.

Fără a detalia toate cifrele, totuşi reamintim câteva date:
‑ Din chetă naţională Comitetul de iniţiativă a adunat suma de 19.099 coroane, 

din activităţi de binefacere peste 6.600, dobânzile sumelor adunate au însumat pes‑
te 7.000 coroane, din impozitul cultural suplimentar de 3 % ‑ 17.648 coroane. Total 
aproape 50.500. Însă cheltuielile finale au fost de peste 76.000 coroane, din această 
cauză, diferenţa a fost suportată din fondul alodial al comitatului. (Pentru sculptor 
s‑au dat în mai multe rate 40.000, pentru amenajarea centrului alte sume, amena‑
jarea parcului, plus diferite  cheltuieli materiale, cheltuieli de protocol pentru zilele 
de inaugurare etc.)

‑ De asemenea este publicată şi lista donaţiilor şi donatorilor: cea mai mare 
sumă de peste 2000 coroane a donat oraşul Budapesta – pentru motivul, că 
Wesselényi este şi eroul lor: cu ocazia inundaţiei din 1838 a salvat sute de vieţi la 
Pesta. Dar sunt şi alte localităţi, comitate cu sume semnificative, precum şi instituţii 
şi persoane particulare cu sume mai mari sau mai mici... 

Din cele publicate în Album aflăm, că deşi este vorba despre sfârşitul seco‑
lului al XIX‑lea şi începutul celui de al XX‑lea, şi cititorul neavizat ar putea crede 
că problema realizării şi inaugurării unui monument comemorativ în memoria 
unui „baron paşoptist maghiar” trebuia să fie o cauză exclusiv maghiară, însă din 
faptele relatate în Album reiese, că nu a fost chiar aşa. Reprezentanţii comunităţii 
româneşti din Sălaj (şi nu numai) au participat efectiv la realizarea acestui deziderat.

Din Comitetul de iniţiativă a făcut parte şi vicenotarul comitatului Sălajului, 
pe nume Felekán Oktáv (cum apare cu ortografie maghiară în Album, dar în rea‑
litate Octavian Felecan.) O. F. a fost secretarul comitetului şi el a consemnat cele 
decise de respectivul for…

Din lista celor care au depus coroane la dezvelirea monumentului Wesselényi 
din 18 septembrie 1902, reiese de exemplu, că în numele capitalei Budapesta, cel 
care a depus coroana a fost consilierul Lung György/probabil Lung Gheorghe. 
Dintr‑o delegaţie mai numeroasă a făcut parte şi scriitorul şi filosoful Eugen Barbul, 
cel care după 1919 a fost timp de peste 15 ani directorul Bibliotecii Universitare din 
Cluj. De asemenea, la depunerea de coroane au participat şi delegaţii din localităţi 
din Sălaj cu populaţie aproape exclusiv românească (cum ar fi Agrijul sau altele). 

  
ANEXĂ, lista imaginilor publicate în albumul memorial:
1. Portretul baronului Wesselényi  Miklós.
2. Portretul baronului W. M. (Fiul).
3. Beöthy Zsolt  (invitatul de onoare).
4. Statuia Wesselényi după dezvelire. 
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5. Stauia Wesselényi cu coroane depuse.
6. Statuia Wesselényi (Fotografie de la festivitatea de dezvelire).
7. Statuia Wesselényi cu vedere spre Meseş. 
8. Statuia Tuhutum după dezvelire.
9. Castelul Wesselényi din Jibou.
10. Fadrusz János (portret cu semnătura artistului).
11. Szikszai Lajos (Primul preşedinte al Comitetului de iniţiativă, fostul vicecomite de 

Sălaj).
         

C.N.S. Ecou, Revista Colegiului Naţional 
„Silvania” Zalău, decembrie 2014



Bölöni Farkas Sándor şi Alexis 
de Tocqueville, două vieţi şi două 

opere paralele

Plutarh, un autor antic din Grecia are o operă scrisă despre cei mai importanţi oa‑
meni politici greci şi romani, intitulată: „Bioi Paralleloi”, adică „Vieţile paralele ale oame‑
nilor iluştrii”. (Aici de exemplu e prezentată viaţa lui Alexandru cel Mare paralel cu viaţa 
şi faptele lui Caesar, sau Demostene cu Cicero etc.) De aici mi‑a venit ideea să scriu 
acest articol, ţinând cont şi de faptul, că cei doi au fost contemporani, şi au avut şi multe 
asemănări în vieţile, lucrările, concepţiile lor. Iar nu în ultimul rând opera principală a 
fiecăruia dintre ei, a avut un efect şi ecou deosebit de atunci şi până astăzi. 

În cazul ambelor personalităţi, în 2015 se împlinesc 220, respectiv 210 ani de la 
naşterea lor (Însă, trebuie să recunosc, că subsemnatul ţin mai mult la compatriotul 
nostru, decât la savantul şi politicianul francez, fără să‑l subestimez pe cel de al doilea…)

Biografii scurte:
Bölöni Farkas Sándor (1795‑1842)
S‑a născut acum 220 de ani, pe 15 ianuarie 1795, la Belin (jud. Covasna). Localitatea 

Belin făcea parte din zona regimentelor de grăniceri secui. (Conform legii, un membru 
major al familiei întotdeauna avea obligaţia de a servi în regiment sau măcar să fie la 
dispoziţia armatei imperiale. Din această cauză, după moartea tatălui său şi a fratelui mai 
mare, el a fost obligat la serviciu militar. Conducerea regimentului aproba sau nu ca 
cineva să‑şi continue studiul în afara regiunii, sau să facă o călătorie în exterior.) 
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După absolvirea claselor primare în satul natal, va studia la Cluj la Colegiul 
Unitarian, iar apoi va absolvi dreptul tot în acel oraş. După o scurtă practică juridică la 
Tabla Regească din Tg. Mureş, din 1817 se angajează ca mic funcţionar la Guberniul 
din Cluj, unde va lucra practic până la moartea sa din 1842. Este înmormântat la Cluj.

A tradus mai multe opere clasice din germană şi franceză, a fost un timp secretarul 
teatrului din Cluj, şi a fost un promotor al culturii în capitala Transilvaniei.

Alexis de Tocqueville (1805‑1859)
S‑a născut acum 210 ani, în Franţa (29 iunie 1805) şi a fost un politician, scrii‑

tor francez, de origine nobiliară (viconte după rang). După studiile primare, a absolvit 
Colegiul din Metz şi apoi a studiat dreptul şi în paralel istoria, la cel mai renumit istoric 
al vremii. Apoi a intrat în politică, devenind deputat şi mai târziu pentru scurt timp chiar 
ministru de externe al Franţei (în 1849). 

A făcut mai multe călătorii de documentare, iar în ultimul deceniu de viaţă se va 
retrage din viaţa publică, consacrându‑se operei istorice. A murit în 1859 şi este înmor‑
mântat la Cannes.

Bölöni Farkas Sándor şi prima ediţie a cărţii: Călătorie în America de Nord
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Călătorii, opere şi concepţii politice

Bölöni Farkas Sándor între noiembrie 1830 şi ianuarie 1832 a făcut o călătorie în 
vestul Europei şi din Anglia a făcut o deplasare şi în SUA. Drumul său în America, cu 
traversarea Atlanticului de două ori şi cu şedere a durat mai puţin de şase luni. 

Ajuns acasă la Cluj, la sugestia prietenilor săi, a scris o carte despre impresiile de 
călătorie. Cartea intitulată Utazás Észak‑Amerikában (Călătorie în America de Nord), 
a apărut la Cluj în 1834. Pentru că prima ediţie s‑a epuizat foarte repede, va fi reeditată 
în anul următor. (A fost un real succes editorial, că nici pe atunci nu se întâmpla prea 
des ca o operă contemporană să fie reeditată imediat.) Până când apare a doua ediţie, se 
trezeşte şi cenzura, şi difuzarea cărţii a fost interzisă. Însă exemplarele deja vândute şi‑au 
făcut efectul: cititorii au putut afla, despre democraţia şi liberalismul din SUA, pe când 
ei trăiau într‑un stat feudal şi absolutist (Imperiul Habsburgic).

Se poate spune că de fapt cititorii maghiari (şi nu numai ei) au putut afla multe, 
despre viaţa americanilor, despre capitalism şi democraţie, deoarece acele note de călă‑
torie au descris începând cu mijloacele de transport, natura, condiţiile de cazare, oraşe‑
le, economia, religia, obiceiurile, sistemul educaţional, sistemul politic, penitenciarele 
etc. din SUA. Călătorul transilvan a fost primit şi la Casa Albă, a vizitat mormântul lui 
George Washington, şi ce coincidenţă s‑a întâlnit chiar şi cu Alexis de Tocqueville, cu 
prilejul unei vizite la închisoarea din Charlestown…

Între cei doi călători, cel francez şi cel ardelean au fost şi deosebiri: Tocqueville a 
făcut călătoria în SUA pe banii statului, şi a avut a carieră profesională şi politică ascen‑
dentă, pe când scriitorul transilvan a rămas tot un mic funcţionar. Iar concetăţeanul 
nostru pentru a avea bani pentru călătoria vieţii, a fost nevoit să‑şi vândă moştenirea. 

Alexis de Tocqueville şi cartea sa: Democraţia în America
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După ce a ajuns cunoscut şi popular, după apariţia notelor de călătorie a fost ales mem‑
bru al Academiei Maghiare de Ştiinţe, şi a obţinut un premiu de 200 de galbeni (pentru 
această operă). Însă din banii respectivi a înfiinţat o fundaţie pentru sprijinirea culturii, 
în loc să profite de această sumă destul de importantă. 

Bölöni Farkas Sándor în cartea sa deosebit de bine documentată, pe lângă cele vă‑
zute de el, a utilizat surse contemporane americane (de la presă, la publicaţii statistice şi 
legislative). Chiar el a tradus pentru prima dată Declaraţia de Independenţă a SUA în limba 
maghiară, şi a publicat‑o în volum, precum şi constituţia statului New Hamphsire. A 
descris şi atribuţiile preşedinţilor SUA, a reprodus o serie de statistici şi date privind 
populaţia, economia, oraşele etc. În doar trei luni a vizitat majoritatea statelor membre 
şi principalele oraşe americane. A făcut şi o scurtă vizită în Canada, şi a descris şi Cascada 
Niagara. 

În scrierea sa a surprins dinamismul dezvoltării SUA, unde se construiau primele 
căi ferate şi se săpau primele mari canale navigabile. (Altele erau în curs de planificare.) 
A observat şi a condamnat sclavia, a văzut şi a descris situaţia precară a pieilor roşii. Ca 
un democrat convins a avut şi note critice, dar în ansamblu imaginea surprinsă de el, 
este una net favorabilă. 

După părerea sa, SUA este a ţară a libertăţii, şi permanent face referiri la situaţia 
din Europa şi compară realităţile din ţara sa, cu cele din America. Şi din aceste compa‑
raţii Imperiul Habsburgic guvernat în spiritul Sfintei Alianţe, nu apare tocmai într‑o 
lumină favorabilă. Deci nu este întâmplător că această carte a fost interzisă de autorităţi. 
Însă era târziu şi cartea şi‑a făcut efectul. A fost citit de intelectuali, de magnaţi, burghezi, 
elevi şi studenţi. 

Cum afirmă George Bariţiu (în Părţi alese din istoria Transilvaniei) cartea despre SUA 
a fost citită şi de seminarişti de la Blaj, cu mult înainte ca pe „filiera franceză” să ajungă 
la ei opera similară a lui Tocqueville…

Încă prin 1835 editorul cărţii lui Bölöni Farkas Sándor plănuia şi o ediţie în lim‑
ba germană, dar din păcate nu s‑a finalizat acest proiect. Din această cauză, cartea lui 
Bölöni Farkas Sándor, a rămas cunoscută doar celor care citesc în limba maghiară. (În 
maghiară a mai fost publicată de vreo câteva ori, ultima ediţie se pare la Cluj, în 1975, 
de către Editura Dacia.) Cred, nu doar cred, ci sunt convins, că nu ar strica nici o ediţie 
în limba română… Unele părţi, concluzii formulate de către el, sunt actuale şi acum. 

Doar câteva pasaje traduse pentru a vă face poftă la o lectură:
„Degeaba se uită aici străinul, după oameni cu rang mare şi conducători puternici, şi ei sunt 

doar simpli cetăţeni! Degeaba întreabă de familiile bune, nobilimea mare sau mică, şi ei sunt tot 
cetăţeni. Clerul şi armata, poliţia şi magistraţii, oamenii de ştiinţă şi bancherii, şi ei sunt 
doar cetăţeni la fel! Şi încă ce e de neconceput pentru un străin, că dintre cele patruzeci şi 
opt de religii, nici unul nu este dominant, ci fiecare este egal cu celelalte.”(Sublinierile îmi 
aparţin ‑ L.L.).

Compară Transilvania cu Statul New York, şi constată: 
„Populaţia Transilvaniei este aproape egală, cu populaţia Statului New York, în Transilvania 

este editat 1 (adică un) ziar, iar în Statul New York 237…”
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Bölöni Farkas Sándor, deşi este un autor cu un singur volum (au mai fost publi‑
cate doar fragmente din jurnalul său, după moartea sa), ar merita să fie mai cunoscut 
pentru noi, cei care admirăm bogăţia şi civilizaţia Occidentului.

Tocqueville a făcut mai multe călătorii de documentare. Cea mai importantă a fost 
în SUA în 1831, când din însărcinarea guvernului francez a studiat sistemul penitenci‑
arelor din SUA. După întoarcerea sa va scrie cea mai importantă operă. Ulterior va mai 
face vizite în Anglia, Irlanda. 

În urma călătoriei în SUA a scris celebra sa carte pentru care este pomenit – ci‑
tat cel mai des: „Democraţia în America” (vol. I, 1835. şi vol. II, 1840.) Cartea a stat la 
baza cunoaşterii democraţiei (sistemului politic) din America. (În comparaţie: în Europa 
de la mijlocul secolului al XIX‑lea erau caracteristice monarhiile absolutiste, şi orice idee 
novatoare era respinsă de elitele conservatoare. Inclusiv revoluţiile de la 1848‑49 au fost 
înfrânte, deci nu este de neglijat efectul descrierii democraţiei şi liberalismului american.) 

Ca urmare a recunoaşterii importanţei jucată de această carte, Tocqueville a fost 
ales membru al Academiei Franceze. Pe lângă alte cărţi, în ultima parte a vieţii sale a scris 
şi despre revoluţia franceză: „Vechiul regim şi revoluţia”. (De aici provine sintagma vechiul 
regim, utilizat foarte frecvent în istoriografie şi opere politice după apariţia acestei cărţi.)

Amândoi au avut vederi, concepţii liberale şi democratice. Au fost două minţi lu‑
minate ale secolului al XIX‑lea. Ei merită să fie citiţi şi de oamenii secolului XXI. Din 
umanismul şi liberalismul lor, avem de învăţat. 

În încheiere un citat ceva mai lungi din Jurnalul intim al călătorului nostru arde‑
lean, din ziua de 8 februarie 1835 (acum 180 de ani!). Autorul face un fel de bilanţ al 
activităţii sale şi încearcă să‑şi pregătească apărarea dacă va fi acuzat de autorităţi că ideile 
sale ar fi nedorite, nepotrivite. Iar unele idei par să fie actuale şi acum:

„Dar oare, ce am păcătuit? Pot să fiu acuzat oare pentru faptul că: după mulţi ani de cugetări, 
după exemple văzute la noi şi în alte ţări, am dorit ca să avem guvernare constituţională pe baza 
simţului realităţii şi legilor naturii, unde regele este numai primul funcţionar al statului şi nu tiranul 
propriului popor, unde legea să ocrotească în mod identic pe fiecare locuitor şi în caz de încălcare, fiecare 
să fie pedepsit la fel; unde doar legea să domnească cu o exigenţă de neclintit şi nu din arbitrarul cuiva; 
m‑a durut faptul că patria mea este rămasă în urmă, că este demoralizată, asuprită şi pe cale de pieire. 
Da, încă din copilăria, am avut dorinţa, întotdeauna m‑am gândit şi am visat mereu ca patria mea să 
se ridice. Am urât orice privilegiu, monopol şi discriminare. (Sublinierile traducătorului.) 
Am urât trufia mişelească a aristocraţiei, şi când am avut posibilitatea am ridiculizat‑o. Am urât 
pedanteria prefăcută a birocraţilor, tirania mândră a funcţionarilor, am demascat‑o şi am înjurat‑o. 
Prin faptele, cuvintele şi prin scrierile mele am răspândit toate principiile democraţiei. Am 
semănat pe la noi seminţele tuturor instituţiilor libere aduse din străinătate. Îmi sângera 
inima, văzând exploatarea semenilor mei compatrioţi, la fel ca şi a sclavilor, am luptat alături de ei, 
împotriva feudalismului, şi am dorit ca ţara întreagă fără excepţie să fie liberă.[…] 

Am râs de cei care nu se încumetau să se închine pentru mila şi sclipirea curţii. Consider de cea 
mai joasă speţă a omenirii, aceia care erau bigoţi religioşi, de orice confesiune să fie”.

Reamintesc că cei doi s‑au născut acum 220 de ani (Bölöni Farkas Sándor, în 
ianuarie 1795), respectiv 210 de ani (Alexis de Tocqueville, în iunie 1805).
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Cartea legilor nescrise

Viața ne poartă, adesea, prin epoci și colțuri de lume, fără să bănuim vreo‑
dată unde ne va găsi, pentru a ne lua tributul, Întunecata Doamnă. Vom dispărea, 
neștiuți de nimeni, ca frunzele purtate de vântul tomnatic în tainicele unghere ale 
pădurii sau vom lăsa câteva urme adânci, ca să ne întoarcem, cândva, mai tineri, mai 
frumoși, mai puternici?…

Au trecut patru ani, de când a plecat dintre noi prozatorul, dramaturgul și 
eseistul Ștefan Goanță (11 martie 1933 – 19 octombrie 2010). A trăit, cel puțin, în 
două lumi diametral opuse: înainte și după 1989. Cărările vieții i‑au fost pe cât de 
aspre, pe atât de întortocheate, cu suișuri și coborâșuri, cu răstimpuri de tăcere și 
glorie literară. S‑a născut în Dobrogea, a copilărit în Oltenia, a ajuns în Transilvania 
(la Zalău) și ultimii ani i‑a petrecut în Banat (la Liebling). 

A publicat romane, nuvele, proză scurtă și teatru deopotrivă sociale și mitolo‑
gice, aproape toate purtând amprenta unui timp înflăcărat și revolut: Altarul de nisip 
(1993), Patul de zăpadă (1995), Vinul de piatră (1997, zece nuvele și un roman), Zodia 
Țârului (1998), trilogia Popescu E. Napoleon (1999‑2001), Teatru (2002), Moartea e fa-
cultativă (2003, proză scurtă), Vinul de piatră (2008, trei romane). Postum, i‑au apărut 
volumele: Miorița. Domnul de Rouă (2010, eseuri, în colaborare cu Irina Goanță), 
Am fost publicat (2011, proză scurtă), Ștefan Goanță văzut de contemporanii săi (2012), 
Epigrame (2012). Așadar, o vastă și complexă operă ce se îmbogățește, permanent, 
prin grija susținută a doamnei Irina Goanță (soția scriitorului) din inițativa căreia 
au fost înființate Fundația Ateneul Cultural „Ștefan Goanță” și Simpozionul Național 
„Convergențe culturale”.

Asemeni multor scriitori, Ștefan Goanță a cochetat cu publicistica, încă din 
tinerețe, semnând articole, recenzii, editoriale sau reportaje, în diferite ziare și re‑
viste din țară: Flamura Prahovei, Ateneu, Universitatea, Luceafărul, Rostirea Românească, 
Familia, Cronica, Tribuna, Steaua etc. În anul 1990 a lucrat, efectiv, în redacția unui ziar 
din Zalău (Graiul Sălajului) și a colaborat, ulterior, la Sălajul Orizont (1994‑1995), 
unde a avut și o rubrică permanentă: Legi nescrise. 

Prefațat de Constantin Zărnescu, volumul Încrustații (Editura Eubeea, 
Timișoara, 2014) întregește profilul moral și spiritual al prozatorului Ștefan Goanță, 
selectând ‑ riguros ‑ tabletele apărute în cele două cotidiane sălăjene. Cu multă mo‑
destie, autorul a precizat, la vremea respectivă, că scrierile sale sunt „o suită de ad‑
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notări extrase din trăite, auzite, citite, succinte complementarizări la marele adevăr 
care a fost spus: suntem singurul popor din această zonă care s‑a născut creștin”. 
Totodată, prezentând cu minuțiozitate „datini‑obiceiuri, practici‑ceremoniale, ri‑
tualuri și eresuri, unele precreștine” și încercând să le „decodifice”, Ștefan Goanță 
a nutrit convingerea fermă că „trebuie să ne re‑trăim trecutul, să‑i retrăim viața 
săvârșită în virtutea unor LEGI NESCRISE ‑ dar bine cunoscute odinioară ‑ legi 
temeinicite în oamenii acestui pământ prin propriile lor puteri inspirate de marea 
Putere, CREDINȚA”. 

Tematica acestor tablete (atipice) este una foarte generoasă. Mai întâi, e viața 
satului (de tip tradițional) și, implicit, a țăranului român care nu se mai simte, de 
mult, „acasă”; un țăran greu încercat de „privatizata minciună”, de poleiala așa‑zisei 
civilizații, de păcăleala lumii moderne: „Unicului și indivizibilului Păcală, nomen‑
claturist, neo, cripto, oricum, ins depășit, îi iau locul păcălitori moderni, profesi‑
oniști tot mai divizibili, cu funcții mari și buticuri mici sau mari, fără haz și har, 
dar cu necaz și amar” (1 Aprilie). Apoi, sunt descrise, pe un ton blajin și nostalgic, 
sărbătorile religioase (Floriile, Paștile, Rusaliile), cu semnificațiile lor profunde, cu 
farmecul inconfundabil și nealterat, de la țară. Spre exemplu, de Florii „se duc și se 
aduc de la biserică flori și crenguțe verzi, se pun la porți și la icoane pentru sănăta‑
tea pământului (…); în unele locuri, se duc la biserică și se împart copiilor colăcei 
(cocuți) în forma bustului de om”. Uneori, cu smerenie, e înfățișată liturghia din 
Noaptea Învierii: „Momentul apoteotic (…) este chemarea preotului spre făclia pe 
care o ține în mână în fața altarului; Veniți de luați lumină!” Alteori, se insistă asu‑
pra conotațiilor ce sunt atribuite lumânării, în diferite împrejurări (la botez, cunu‑
nie, înmormântare): „Lumânarea prelungește în noi lumina divină care ne domină 
până și moartea pământeană”. Nu lipsesc, de aici, cîteva legende (Povestea cântecu-
lui, Drumul robilor) și nici obiceiurile populare calendaristice (Craiul sămânătorilor, 
Măsurișul de la Pria, Cununa) sau dansurile ritualice precum Călușul ori Călușerul 
Transilvan. 

Din nefericire, zestrea pe care ne‑a lăsat‑o țăranul nostru (cuvânt ce derivă, 
nu întâmplător, din emblematica țară) este pe cale să se piardă, irevocabil, în fața 
„noilor mode”, în fața plecărilor masive spre „alte țări, de soare pline”, în fața eu‑
ropenizării cu orice preț: „Avem în diaspora oameni care și‑au luat România cu ei 
sau au uitat‑o. Acum, când motivul libertății morale nu mai există (din păcate, nu 
și cel al celei materiale), se pleacă și se vrea să se plece (…). Dar mirajul țărilor unde 
umblă câinii cu covrigi în coadă este determinat și de altceva. Totalitarismul ne‑a 
făcut cel mai mare rău care se poate face unui popor: ne‑a stricat oamenii (…) Un 
guvern se poate schimba cu altul mai bun într‑o zi. Dar mentalitatea unui popor? 
Câte generații vor trece până la vindecare? E mai bine să intrăm în Europa, dar 
rămânând acasă” (Ubi patria, ibi bene).

Sunt multe formulări memorabile, în țesătura ingenioasă a fulgurantelor no‑
tații ori a laconicelor (micro)monografii, care au constituit „mirabila sămânță” a ro‑
manelor de mai târziu. De pildă, Crucea „a devenit patul de moarte a lui Hristos”; 
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Lumina este „întîia minune cerească”; Turnul Babel e „prima nebunie colectivă”. 
Până și replica „omului de tip nou”, „omul‑pițigoi” (dintr‑o superbă tabletă ce are 
alura unei fabule) amintește, oarecum, de bătrânul Ioan Cucu din Vinul de piatră. 
„Omul ‑ pițigoi” n‑a auzit celebra vorbă din popor: „Cum să câștigi dacă îți pierzi 
tot timpul muncind?” El asistă, neputincios, la metamorfoza semenilor lui care, 
acum, sunt „granguri, grangurițe sau granguroaie cu butic” (uliul, vrăbioiul, cucul, 
pupăza și cioara). Bietul pițigoi a fost și a rămas „insectivor”, dar „se teme că va 
ajunge ierbivor sau aerovor…” 

Prin urmare, dincolo de tematica folclorică, etnografică, religioasă există și o 
latură social‑politică a tabletelor lui Ștefan Goanță, prezentă, mai degrabă, în cea 
de‑a doua mare parte a volumului, parte ce cuprinde glosări ironice, sarcastice și 
caustice, din anul 1990; anul declanșării originalei democrații și al (e)ternei tran‑
ziții. Prima remarcă a romancierului e aceea că „a venit libertatea și cu ea marea 
dezlănțuire a cuvântului”. Odată cu libertatea au început să apară, însă, liderii („de 
scări, de balcoane, de stradă, de orice”) și zvonarii ce lansează știri „care să‑i propul‑
seze în rândul întâi” (Zvonuri și zvonarzi). Autorul observă și analizează, cu lucidi‑
tate, peisajul politic, persiflează abundența „micilor privatiști”, minunata campanie 
electorală ce constă în „arta demolării” unor persoane de dragul unei „bucăți… 
de parlament”, statul la mitinguri (unde nu se știe dacă „se stă pe idealuri sau pe 
dolari”) și, mai ales, tânăra democrație ce „are numai trup efemer de vorbe și nu de 
fapte” (Dilemă? Nu). Cât despre țăranul de altădată, el s‑a transformat în „navetistul 
de azi (…), un individ suspendat între două lumi: satul pe care l‑a iubit, dar din care 
a trebuit să plece, și orașul, ori șantierul care l‑au primit fără dragoste” (Buletin fără 
identitate). Din vacarmul politic, abia mai răzbat câteva imnuri religioase (Tedeum 
1, 2, 3, 4), în vreme ce reîntoarcerea la aceleași mari sărbători creștine capătă, pe 
alocuri, rezonanțe testamentare: „Învierea ne‑o pregătim trăind și ne‑o începem cu 
întâia clipă a morții, când, fără să mai fim ai noștri, rămânem întru totul ai celorlalți 
spre a ne trăi de drept sau a ne ucide de drept” (Învierea).

Nu frământările politice, sociale, economice sunt importante în această carte 
care s‑a vrut (și a reușit să fie) una despre legile nescrise, adevăratele legi pe care le‑a 
instituit, din veac în veac, poporul român, ci simplitatea Omului din satul arhetipal 
și rostul său într‑o lume „întoarsă pe dos”; frumusețea tradițiilor și a obiceiuri‑
lor populare; magia descântecelor și puterea Credinței, a Luminii celei adevărate. 
Construite ca un amalgam (bine articulat) de gânduri, imagini și ritualuri străvechi, 
Încrustațiile lui Ștefan Goanță sunt, rând pe rând, tablete, litanii, imnuri, poeme, 
portrete, caractere, fabule și chiar pamflete. Ele reprezintă mărturiile unei istorii 
trăite, ardent, și totodată dovezile scrise ale dragostei de neam și de țară.

Caiete Silvane, nr. 119/decembrie 2014
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Feerii postdecembriste

Viaţa e suma întâlnirilor noastre cu alţii, întâlniri din care mai păstrăm, în su‑
flet, figuri luminoase, duioase umbre ale trecutului. Pentru Ion Piţoiu‑Dragomir, 
un scriitor tenace şi de o productivitate rarisimă, ecourile altor vremuri se mai aud, 
în surdină, oricât de îndepărtate ar fi ele. Până la urmă, depărtarea poate apropia...

Interviu interzis (Editura RAO, Bucureşti, 2014) e o carte scrisă parcă sub im‑
pulsul acestor rememorări, unele însorite, altele îndoliate. În fond, cele opt poves‑
tiri care au şi o versiune în limba engleză (Aleea lui Faust, Câinele mov, Jobenul, La 
oftalmolog, Frunze de pelin, Curcubeu pentru Israel, Interviu interzis şi Labirintul) reiau 
principalele teme prezente în 29 de producţii editoriale (volume de versuri, roma‑
ne, culegeri de proză scurtă): ciuma roşie, politica postrevoluţionară, zbuciumata 
copilărie sau iubirea tragică.

De pildă, în Frunze de pelin (subtilă metaforă a vremurilor de restrişte!), re‑
întâlnim crimele şi atrocităţile din regimul comunist, toate petrecute în numele 
„reeducării” dirijate de „dovii de la regionala de partid” şi, mai ales, „în spiritul vre‑
murilor noi şi strălucitoare, cu fericire dintre cele mai fericite”. Discursuri agrama‑
te şi delirante, imagini de o mare cruzime (cu deţinuţi politici torturaţi ori sfâşiaţi 
de câini) aşază înflăcăratele zodii sub spectrul dezumanizării cumplite. Punctele 
de suspensie şi succesiunea propoziţiilor simple, exclamative ori eliptice reuşesc 
să reconstituie atmosfera tensionată şi dramatismul unor asemenea scene. Prin in‑
termediul unei blânde ironii, naratorul vrea, în final, să lase cititorilor impresia că 
a fost „...un groaznic, năpustitor coşmar” pe care l‑a avut o frumoasă adolescentă 
(Vera). Istoria îl contrazice...     

Alături de realismul dur stă, adesea, realismul fantast, cu alură parodică sau 
caricaturală. În povestirea Jobenul (adevărata piesă de rezistenţă a noului volum!), 
o banală campanie electorală se transformă într‑o subtilă parabolă a demagogului 
politic. Alocuţiunea acestuia face difuzoarele să vibreze şi are un laitmotiv menit 
să ameţească inteligenţa naivilor alegători: „prin noi, numai prin noi veţi ajunge la 
bunăstarea (...), la fericirea, la raiul adevărat...” Pe fundalul „melodiilor roşii”, se fac 
auzite promisiuni năstruşnice („locuri de muncă în locuinţa proprie”, „remunera‑
ţie negociată şi indexări care vor aduce binemeritata bogăţie” etc.). Rând pe rând, 
din ceruri înalte, cad ploi de covrigi, ploi de portocale şi ploi de banane „apetisan‑
te”. Copleşiţi de atâta „bunăstare”, cetăţenii oneşti abia îl zăresc pe candidatul pitic, 
gesticulând, de sub jobenul imens şi repetând întruna: „numai prin noi...prin noi... 
prin noi... prin noi...” În contrast cu feeria postdecembristă, finalul e ca o lovitură 
de ghilotină: „Ecoul se lovea de blocurile din jur ca de pereţii unei gropi care îşi 
aştepta sicriul”. Fără îndoială, Piţoiu‑Dragomir ştie să îşi pună în scenă povestirile, 
fiind atent la replicile personajelor, la decor şi chiar la indicaţiile scenice. Fiecare 
detaliu îşi are importanţa şi reverberaţiile lui în ţesătura fină a textului epic. De 
exemplu, figuranţii din piaţa centrală a oraşului („ciorile albe”, „leproşii”, „domnii 
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cu şepci”, doamnele cu părul în vânt) nu fac altceva decât să amplifice şi ei grotescul 
spectacol. Tocmai de aceea, Jobenul e o proză nu doar bine scrisă, ci, mai ales, exce‑
lent construită graţie elementelor de recurenţă ce îi conferă o simetrie impecabilă.     

Printre conotaţiile politice postrevoluţionare (unele de un senzaţional ma‑
cabru, cum ar fi sicriele construite din acoperişurile bisericilor de lemn şi oferite 
membrilor ei de fabulosul partid PNNN, în Interviu interzis sau fabricarea „uimi‑
toarelor perle diamantii din... cenuşă umană”, în Aleea lui Faust) se strecoară, abia 
perceptibil, inocenţa şi nostalgia copilăriei din satul Celaru (adevărata Arcadie a 
scriitorului). Curcubeu pentru Israel e numai în aparenţă o proză despre orgoliile 
şi vanităţile din lumea medicală; o lume în care există şi chirurgi ce gândesc astfel: 
„O chirurgie fără Dumnezeu este meşteşug de măcelar”. În realitate, e o minunată 
poveste despre tristeţile şi bucuriile unui copil înfiat de o cucernică familie de ţă‑
rani; o familie pentru care devine, în scurt timp, „soarele” ei. Sunt pagini delicate şi 
emoţionante ce amintesc, pe alocuri, de cunoscutul roman La Medeleni al lui Ionel 
Teodoreanu.      

Majoritatea prozelor lui Ion Piţoiu‑Dragomir se remarcă printr‑o ingenioasă 
arhitectură. Miza o reprezintă fie întrepătrunderea planurilor narative, fie alterna‑
rea lor graduală. Instantaneele, prim‑planurile ori episoadele învăluite de un lirism 
discret alcătuiesc, în cele din urmă, o povestire care luată în ansamblu pare mai 
degrabă un poem. Doar personajele şi relatarea unor evenimente mai înclină, uşor, 
balanţa în favoarea operei epice. Poate că, uneori, marea artă constă în glisarea ge‑
nurilor şi speciilor literare, cu bună ştiinţă.      

În acest sens, Câinele mov e o mică bijuterie dintre multe altele. Înfăţişând isto‑
ria dramatică a nefericitului cuplu Elun şi Zara, scriitorul amână mereu un dezno‑
dământ grav, urmărind înaintarea îndrăgostitului prin troiene şi rememorând, cu 
fiecare fulg de zăpadă, clipele de iubire. Într‑un plan paralel, „scândurile proaspăt 
lăcuite” şi inimile care „băteau negru şi mut” sunt premonitorii. Alura fantastică, 
farmecul straniu al povestirii şi totodată aura ei tragică se datorează, în mare parte, 
câinelui mov şi metamorfozelor sale neaşteptate. Câinele mov este o tapiserie din odaia 
iubitei; o statuie din oraş; o jucărie de pluş; un dulău ce îi taie calea lui Elun pentru 
a‑l întreba, cu reproş: „Ai şi iubit‑o sau doar ai dorit‑o cu toată fiinţa?” Dincolo de 
prozaismul vieţii, iubirea e, totuşi, singura noastră salvare existenţială...     

La cei 75 de ani, recent împliniţi, Ion Piţoiu‑Dragomir îşi confirmă vivacitatea, 
talentul şi resursele inepuizabile în ce priveşte selectarea şi transfigurarea pilduitoa‑
relor realităţi social‑istorice. Interviu interzis e volumul cu numărul 30 din impresi‑
onanta serie a prodigioaselor apariţii editoriale; un volum ce denotă ingeniozitate, 
rafinament şi acurateţe, fiind totodată o sinteză meticuloasă a creaţiei artistice.

 
Caiete Silvane, nr. 124/aprilie 2015
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Amprentele inimii

Învăluiţi de o reverie dulce‑amară, întoarcem „roata vremii” pentru a recon‑
stitui figura emblematică a celui care a fost Valentin Meseşan, dar şi pentru a ne 
reaminti câteva dintre armoniile poeziei sale, armonii rarisime graţie limpezimii şi 
simplităţii lor tulburătoare.

Cei care l‑au cunoscut îşi amintesc, cu siguranţă, de o anumită eleganţă ves‑
timentară, de rostirea lui ceremonioasă, de intonaţia şi gesturile bine controlate 
ce însoţeau memorabilele intervenţii din cadrul Cenaclului Literar „Silvania” 
(1992‑2002). Prietenii îi spuneau „Contele”, fiindcă descindea, pe atunci, la Zalău, 
parcă direct din „Craii de Curtea‑Veche” (mult îndrăgitul roman al lui Mateiu 
Caragiale). Era un alt Paşadia Măgureanu, rătăcit la apusul veacului douăzeci, fasci‑
nat de boema agonizantă şi hotărât să‑i smulgă vieţii – cu orice preţ – faustiana cli‑
pă. A trăit „fericit în nefericirea lui” (Marin Preda), pendulând între cer şi pământ, 
iubind cu aceeaşi exuberanţă (şi în egală măsură!) Femeia şi Poezia...

Cuvintele alcătuiesc fiinţa poetului Valentin Meseşan, mai întâi, în Anotimpurile 
iubirii (1997), plachetă ce consemnează debutul său editorial. Sunt versuri de o mu‑
zicalitate suavă, pline de patos, presărate cu ornamente stilistice, dovedind o miga‑
lă de bijutier. De altfel, tandrele poeme sunt scrise, într‑o proporţie copleşitoare, 
sub genericul Cântec (specie literară reprezentată în lirica noastră de Alecsandri, 
Coşbuc, Goga şi, nu în ultimul rând, de Nichita Stănescu). Întâlnim şi un lait‑
motiv, „pasărea Cântec” ce străbate, cuprinsă de un dor nemărginit, stihurile cu iz 
folcloric: „Pasăre albă de cer/ cu destin înalt, stingher/ şi cu ochii de tăciune/ şi cu 
aripi din foi sune/ lasă‑ţi cântecul în lume.../ arde‑te apoi în soare/ zbor naiv, rană ce 
doare/ până pe cer ochiul moare/ şi se face lacrimă.../ şi se face patimă.../ fără cântec 
eşti pustie/ fără zbor eşti lut – de vie – / de care doar cuibul ştie.../ dar mai stinge‑te 
cu‑n cântec/ să‑l pun pe suflet descântec/ şi pe pruncul încă‑n pântec...” (Cântec 
pentru Pasărea Cântec). Obsesia Cântecelor e un semn că fostul profesor de limba şi 
literatura română considera Poezia drept o muzică originară, similară cu aceea a 
miticului Orfeu. Ba mai mult, pentru el Poezia însemna nu doar muzicalitate, ci şi 
imagine, prozodie, metaforă, culoare. De aici şi frecvenţa unor epitete cromatice, 
străjuite de azurul însetatului de absolut: „speranţă albastră de cer”, „iluzii albastre”, 
„lacrimă albastră”, „ninsori albastre”, „albastrul de zeu” etc. Remarcabile sunt, apoi, 
inovaţiile lexicale (marca Valentin Meseşan), inovaţii ce denotă faptul că era deopo‑
trivă bun cunoscător şi artizan al limbii române: „am drumuit (prin stele)”, „îţi voi 
hoţi (o stea)”, „(vine vremea) vremuită” ş.a.

Şi totuşi, dincolo de toate acestea, chintesenţa imaginarului poetic rămâne 
Femeia. Majoritatea creaţiilor sunt ode galante în care eternul feminin e, rând pe 
rând, „mare adâncă”, „fulger (vegetal)”, „zeiască frumuseţe” etc. S‑ar părea că nu 
atât recuzita („cerul”, „luna”, „stelele”, „izvorul”, „pădurea”), cât starea de suflet e 
una, prin excelenţă, romantică. Visul de iubire ia amprentele inimii, purtând pe‑
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cetea îndelungatelor şi înfriguratelor aşteptări: „aşteaptă‑mă, cândva tot o să viu/ 
mai măsurat de vreme şi de iele/ în inimă cu aur din pustiu/ şi‑n păr cu‑argintul 
zăpezilor rebele...// şi sunt târziu, umil de‑atât păcat/ de noapte ochiul otrăvit se 
stinge.../ am drumuit prin stele, dar nu sunt înstelat/ şi‑albastrul ce‑am cules îmi 
putrezeşte‑n sânge...// dar dacă vrei rătăcitor străin/ stelar nebun şi‑n păr cu iz de 
vânt/ aşteaptă‑mă cu‑arzând paharul plin/ şi‑n ochi cu o lumină fără de cuvânt...// 
ţi‑oi înflori atunci poteca sub picioare// din cerul prea bogat îţi voi hoţi o stea/ în 
păr ţi‑oi pune toamnă şi‑n lacrimă‑ntrebare/ şi‑n inimă... cât larg mi‑o rămânea” 
(Cântec XVIII).

Meticulos cumpănită, tumultuoasă şi pasională, Anotimpurile iubirii rememo‑
rează prin intermediul versului clasic, alb sau liber vârstele Poeziei şi implicit vâr‑
stele Poetului. E o carte romanţioasă, înfiorată de „primele iubiri”, de cavalcadele 
haiduceşti, de frumoasele iluzii ale tinereţii pierdute în vâltoarea anilor.

Scurgerea ireversibilă a timpului asediază versurile din Arhiva cu tăceri (2002), 
estompând vitalismul şi ardoarea Cântecelor de altădată, îmbrăcându‑le în odăjdii de 
ceară. Locul însoritelor incantaţii îl iau fie litaniile în surdină, fie solemnele poeme 
în proză: „Trupul mi‑l simt ca un hârb de timp prin care mai curge nisipul sterp 
al amintirii... Şi prin ceaţa unei vremi nenăscute încă zăresc un tărâm şi acelaşi 
cal cenuşiu şi surd, complice cândva la toate gesturile acelea năvalnice, adulmecă 
noroiul, legat de ciotul unui trunchi şi din ochi îi curge colbul potecilor sfărâma‑
te cândva sub copite...” (xxx). În liniştea premonitorie, se năruie vise şi speranţe 
deşarte, pustiind iubirile şi însingurându‑l pe mult încercatul poet: „cuvintele‑n 
clepsidră s‑au scurs încet, zadarnic/ şi buza ce ardea acum e mută/ din plopii altor 
vremuri se scutură amarnic/ iubirile cu tâmpla lor căruntă...” (Pier catedrale). Printre 
albe tristeţi, dezamăgiri oarbe şi umbre ale trecutului, încă mai stă de veghe Femeia: 
„ochii iubitei/ două anotimpuri/ inima‑ntre ele/ un martir târziu” (xxx).

Rod al deplinei maturităţi artistice, a doua plachetă (şi, din păcate, ultima) 
semnată de Valentin Meseşan aduce ca elemente de noutate laconismul rostirii, 
lirismul rarefiat şi subtila parabolă: „Paznicul viei nu bea niciodată vin/ şi era prie‑
ten bun/ cu făt‑frumos şi cu fata împăratului/ de câte ori îi chema veneau.../ trecu 
aproape vreme de‑o poveste/ şi‑n timpul celei de‑a doua furtuni/ în inima lui ador‑
mise un glonţ/ peste privire i‑au trecut/ şenile roşii/ paznicul a murit cu vie cu tot/ 
porunci roşii au şters orice identitate/ făt‑frumos şi fata împăratului/ s‑au rătăcit 
printre viile altor împărăţii (Timp rănit)”.

Chiar dacă Valentin Meseşan s‑a aşezat de mult, la „masa umbrelor”, ni se în‑
tâmplă, deseori, în fapt de seară, să‑i auzim pasul apăsat, să‑i zărim silueta şi pălăria 
trasă pe‑o sprânceană. Purtăm cu noi, îndoliate, nostalgia Poetului şi, mai ales, a 
Poeziei lui; o Poezie în albia căreia Dragostea n‑a secat niciodată... 

Caiete Silvane, nr. 127‑128/august‑septembrie 2015
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Obsedantul deceniu*

Literatura şi tehnica sunt două domenii care – la prima vedere – nu au nimic în 
comun. Şi totuşi, oricât ar părea de contradictorii, uneori, ele se atrag şi sfârşesc prin a se 
completa reciproc. Există oameni cărora li s‑a întâmplat să trăiască, ardent, o asemenea in‑
terferenţă. Unul dintre ei este fostul inginer, specialist în termoenergetică, Artemiu Vanca.

Subtil cronicar al timpului revolut, Artemiu Vanca e originar din satul Bănişor, ju‑
deţul Sălaj. S‑a născut într‑o zi de 18 iunie 1936 şi a cochetat încă din tinereţe cu literatura, 
deşi studiile absolvite (Facultatea de Mecanică, Secţia maşini termice – Institutul Politehnic 
din Bucureşti, 1961) n‑au îndreptăţit pasiunea lui de literat. A lucrat la Întreprinderea de 
Construcţii Hunedoara (1961‑1963), la Energo Montaj şi în exploatare, la termocentrale‑
le Işalniţa, Rovinari şi Turceni, la CET – Târgu Jiu (1963‑1991), apoi la Direcţia Generală 
de Producere a Energiei Electrice şi Termice (1991‑1996). Stabilindu‑se la Bucureşti, în 
1995, pe lângă articolele de specialitate, publicate în revista Energetica, Vanca nu a încetat 
să scrie povestiri, poezii, eseuri, recenzii şi cronici dramatice, exersându‑şi harul literar 
şi frecventând cenaclurile Destine, AGIR, AntiM. Datorită carierei solicitante de inginer, 
nostalgia meleagurilor natale şi bogata experienţă de viaţă s‑au reunit, destul de târziu, 
în romanele Comoara din Dealul Magiarului (2009), Secretul comorii (2010), Comorile de sub 
Meseş (2011), Iubirile băieţilor din Valea Banului (2012), Zori întunecate (2013), precum şi în 
volumul de povestiri Nobilul proprietar (2012).

Noul roman (Poate îngerii, Editura Caiete Silvane, Zalău, 2015) e, înainte de toate, 
o frescă socială a obsedantului deceniu sau, mai exact, a tristului ei apogeu (1950‑1954). 
Protagonistul cărţii este Adrian Vaida, un adolescent cu „origine nesănătoasă” pentru că 
tatăl său, preot greco‑catolic, a refuzat, în 1948, să treacă la ortodoxism, fiind gratulat cu 
„doi ani de puşcărie”. Prin urmare, accesul la educaţie îi este permis lui Adrian doar în 
cadrul Şcolii Tehnice din Cluj, unde conta prea puţin cine erau părinţii ori bunicii. Sub 
pretextul rememorării anilor de liceu, ani străjuiţi de aura profesorului de română Ioan 
Moldovan (înlăturat de la Universitate „din motive politice”), autorul reconstituie atmo‑
sfera apăsătoare şi tensionată a epocii dominate, insidios, de „ascuţirea luptei de clasă”, 
de lozincile înflăcărate ori de laudele aduse iubiţilor (şi genialilor) conducători Stalin şi 
Gheorghe Gheorghiu‑Dej. Inclusiv poeziile tânărului Adrian vor fi categoric respinse, 
la Cenaclul „Maxim Gorki”, fiindcă „nu sunt scrise în spiritul vremii şi nu sunt inspirate 
din viaţa ţăranilor sau muncitorilor preocupaţi să construiască o viaţă mai bună sau chiar 
din cea a elevilor, dornici să înveţe şi să‑şi însuşească învăţătura marxist‑leninist‑stalinistă”. 
Elevul rebel Adrian Vaida, de la Şcoala Tehnică, îşi doreşte o „altfel” de poezie (cea a scrii‑
torilor interzişi, pe atunci: Blaga, Arghezi, Goga), pe care o descoperă cu ajutorul aceluiaşi 
profesor Ioan Moldovan şi al frumoasei sale fiice, Lia (studentă, în anul I, la Filologie). 
Printre „polemicile cordiale”, pe marginea unor versuri blagiene, prozatorul strecoară şi 

* Prefață la romanul lui Artemiu Vanca, Poate îngerii (Editura Caiete Silvane, Zalău, 
2015).
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o profesiune de credinţă: „Fără imaginaţie, un poet nu face doi bani (...)! Să nu ceri nicio‑
dată poeţilor să fie exacţi! Ei au dreptul să vadă lumea altfel decât ceilalţi muritori”. Cultul 
poeţilor şi, mai ales, cultul Poeziei sunt prezente, în numeroase pagini de o alură eseistică. 
Împreună cu poeţii puşi la index de regimul comunist sunt citaţi Eminescu, Topîrceanu 
şi Coşbuc, discutându‑se despre particularităţile lor stilistice sau despre opiniile critice ale 
lui G. Călinescu. 

El însuşi absolvent al Şcolii Tehnice, Artemiu Vanca împrumută eroilor săi o parte din 
propria‑i biografie (de pildă, Cornel Strajă – prietenul lui Adrian Vaida – este fiul învăţăto‑
rului din satul Valea Banului, judeţul Sălaj), dar în acelaşi timp consemnează, cu minuţiozi‑
tatea unui istoric, principalele evenimente social‑politice din epocă la care personajele sunt 
martori sau participanţi, fără voie: începerea lucrărilor la Canalul Dunăre‑Marea Neagră 
(1949); războiul dintre Nordul şi Sudul Coreei (1951); reforma monetară şi înlăturarea 
din conducerea PCR a tovarăşei Ana Pauker (1952); Festivalul Mondial al Tineretului, de 
la Bucureşti sau moartea lui Stalin şi cele zece zile de doliu naţional (1953) etc. 

Înfăţişând viaţa de licean, cu iluziile şi deziluziile ei, dar şi cu nonconformismul spe‑
cific acestei vârste, tonalitatea sobră a scriiturii devine, pe alocuri, jovială graţie peripeţiilor 
năstruşnice ori picanteriilor. De exemplu, fiindcă n‑aveau bani de bilete la cinematograf, 
Adrian şi Cornel întreprind o chetă printre colegi sub genericul: „Ajutaţi poporul coreean, 
cu un amărât de ban!” Directorul şcolii (poreclit Măgăroiul) îi recompensează cu „o lună 
de zile în internat”. Ulterior, tot el îi dă afară din internat pentru revolta de la cantină. Nu 
lipsită de umor e, apoi, scena în care, mutându‑se în gazdă, la doamna Albu (cea „plină de 
nuri”), Adrian, Cornel şi Ştefan se trezesc, în toiul nopţii, invadaţi de ploşniţe. 

Adolescenţa este vârsta răzvrătirilor şi totodată „vârsta de aur a dragostei”, o dragoste 
năvalnică pe care o cunosc, la castelul Ciucea, Adrian şi Lia. Aici, timp de o vară, cei doi 
îndrăgostiţi sunt găzduiţi de Veturia Goga pentru a o ajuta la construcţia mausoleului şi la 
inventarul bibliotecii lui Octavian Goga. Plimbările pe malul Crişului reprezintă nu doar 
prilejul unui alt recital de poezie blagiană, ci şi acela al unei noi risipe de iubire; o iubire 
ce se va dovedi, în final, tragică. Destinul frânt al lui Adrian Vaida e pecetluit de aforismul 
poetului Lucian Blaga: „Poezia este un veşmânt în care ne îmbrăcăm iubirea şi moartea”. 

Poate îngerii e un roman captivant, scris cu multă vervă şi multă fineţe. Impresionează, 
în cele douăzeci de capitole, crearea atmosferei de epocă, atenta descriere a unor interioa‑
re (biblioteca lui Goga) sau peisaje (cascada Vălul Miresei din satul Răchiţele), excelenta 
construcţie a dialogurilor ce par, unele dintre ele, veritabile interviuri (memorabil, în acest 
sens, este dialogul pe tema credinţei dintre tatăl lui Adrian şi Cornel). Personajele cărora 
scriitorul a reuşit să le dea viaţă (Adrian, Cornel, Lia) sunt bine conturate, au un limbaj 
aparte şi o viziune existenţială ce le singularizează. 

Meritul lui Artemiu Vanca rămâne acela de a fi realizat, prin intermediul amintirilor 
şi al documentării laborioase, o panoramă a regimului totalitar din Ardeal care uniformi‑
zează oamenii, striveşte idealurile adolescentine şi face aproape imposibilă împlinirea unei 
iubiri adevărate.

         
Caiete Silvane, nr. 129/octombrie 2015
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Sălajul, descoperit din maşini 4X4

Zeci de maşini de teren marca Jeep, înscrise în Asociaţia Naţională Jeep Club 
România, au poposit, vineri şi sâmbătă, în Sălaj pentru a descoperi unele dintre cele 
mai atractive puncte turistice din judeţ. Evenimentul a reunit pasionaţi de maşini 
de teren atât din ţară, cât şi din străinătate.

 Primele maşini au ajuns vineri la Jibou, evenimentul fiind organizat şi prin 
implicarea unui sălăjean inimos, pasionat de tot ceea ce înseamnă maşini de teren, 
Alin Gîmbuluţ. Sălăjeanul este specialist în modificarea şi pregătirea maşinilor de 
teren în cadrul atelierului său din Jibou. Evenimentul în sine a fost de fapt o reu‑
niune a membrilor Asociaţiei Jeep Club România. Sâmbătă dimineaţa, pe o vreme 
răcoroasă de toamnă, cu nori gata să arunce peste pădurile Jiboului o ploaie mocă‑
nească, participanţii la eveniment şi‑au făcut apariţia la punctul de plecare, situat la 
băile din oraş. Micul dejun a fost servit rapid, cafeaua la fel, iar maşinile au început 
să pornească pe rând. Echipa Sălăjeanul TV a ajuns la prima oră la ,,locul faptei”, 
în timp ce proprietarii maşinilor slăbeau presiunea din anvelope, pentru o aderenţă 
cât mai bună, mai ales că era nevoie de aşa ceva pentru ceea ce urma să apară. 22 de 
maşini Jeep în diverse modele, culori, preparate sau aşa cum au ieşit de pe porţile 
fabricii au pornit la drum. Atât eu, cât şi colegul meu am ajuns în maşina lui Mihai, 
unul dintre fondatorii Asociaţiei Jeep Club România. După un scurt moment de 
instruire a participanţilor cu privire la ruta care urma să fie străbătută, pornim la 
drum. Ieşim din oraş şi urcăm pe dealurile de deasupra Jiboului. Asfaltul dispare şi 
lasă loc drumului forestier. Nici nu ieşim bine din oraş, că apar primele dificultăţi 
de abordare a traseului. Aflăm că ploaia măruntă căzută vineri şi‑a făcut treaba şi a 
dus la apariţia „clisei”, un strat de pământ alunecos care face ca înaintarea maşini‑
lor să fie una cu peripeţii. Mihai îmi spune că acesta este farmecul, iar în timp ce 
schimbă vitezele îmi arată că maşina se simte perfect pe un astfel de drum. 

 
România, promovată cu Jeep‑ul

 
În timp ce înaintăm şi alunecăm de o parte şi de alta a drumului forestier, 

Mihai îmi spune că rolul asociaţiei este de a ajunge în locuri greu accesibile, aco‑
lo unde sunt puncte de atracţie turistică. Fotografiile şi imaginile surprinse sunt 

adrIan lunGu
Sălăjeanul
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promovate apoi în ţară şi străinătate, acolo unde membrii asociaţiei ajung alături 
de maşinile lor. „Unii spun că distrugem natura, că nu ştiu ce, dar nu este aşa. 
Dimpotrivă, noi încercăm să promovăm natura, să promovăm locuri deosebite, 
pentru că avem astfel de locuri în ţara noastră”, îmi spune Mihai. Discuţia nu se 
termină bine, că maşina se împotmoleşte într‑o pantă destul de abruptă prin pă‑
dure. Mihai îmi spune că anvelopele nu sunt cele mai potrivite. Între timp îşi face 
apariţia Alin, care se afla în fruntea coloanei pentru a verifica traseul. Alin rezolvă 
rapid problema, tractând Jeep‑ul câţiva metri cu maşina sa special pregătită pentru 
teren accidentat. Îmi lasă impresia că poate merge aproape oriunde cu ea, indiferent 
dacă sunt sau nu drumuri. Îmi spune zâmbind că a fost pregătită la Jibou. Coloana 
porneşte din nou, dar se mişcă greu. Sunt multe opriri pentru verificări şi pentru a 
vedea dacă toţi din coloană sunt în regulă. 

 
Inginerul „nuclear” cu Jeep‑ul sălbatic

 
Printre cei prezenţi în drumeţie se numără şi un austriac. Participanţii la dru‑

meţie îmi spun că bărbatul să tot aibă peste 70 de ani şi este unul dintre fondatorii 
Clubului Jeep în Europa. Bărbatul conduce un Jeep Grand Cherokee model 2015, 
o maşină de teren impunătoare, dotată de producător cu tot ce este necesar pentru 
a se simţi cât mai bine pe teren accidentat. Mai aflu că austriacul a fost inginer spe‑
cializat în energie nucleară, iar după pensionare a devenit fermier şi un împătimit 
de drumeţii pe teren accidentat, cu maşina, evident. Bărbatul îmi spune zâmbind 
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că se simte excelent în România, ţara unde se află locuri sălbatice, unde natura este 
minunată, iar oamenii primitori. De sub mustaţa îngălbenită de fumat se vede un 
zâmbet liniştit, dat probabil de priveliştea apărută în faţa bărbatului. Aflu că deşi 
maşina pe care o conduce este nouă, austriacul nu o menajează deloc şi „îi dă” de 
îi sar bielele. 

 
Aventură în familie

 
Coloana porneşte cu greu din mijlocul pădurii, iar Mihai continuă să îmi 

povestească despre această aventură de familie, pentru că participanţii au venit cu 
tot cu neveste, cu copii, iar unul dintre ei chiar cu câinele. Maşinile gem din cauza 
drumului extrem de alunecos.  Printre participanţi se numără şi profesorul Gadiel 
Zaharia, care îmi spune că traseul urma să fie străbătut cam într‑o oră. Trecuseră 
deja trei ceasuri bune, iar noi eram la jumătatea cursei. Nu am apucat bine să por‑
nim, că maşina austriacului, de ultimă generaţie, rămâne împotmolită. Aflu că şi de 
această dată anvelopele sunt de vină şi nu maşina sau şoferul. În ajutorul bărbatului 
au sărit toţi participanţii. Problema a fost rezolvată, Jeep‑ul fiind dotat din fabrică cu 
troliu acţionat de şofer cu telecomanda. Maşina austriacului se urneşte şi pornim 
iar. Aflu că bărbatul are o experienţă în mersul cu maşina de teren în zone greu ac‑
cesibile de peste 30 de ani şi a deţinut cam toate modelele de la Jeep. „Noi suntem 
o familie aici, o familie pasionată de Jeep. Nu pornim singuri niciodată în astfel de 
drumeţii. Ar fi o mare greşeală. Ne ajutăm, ne coordonăm, petrecem împreună, 
promovăm România împreună şi ne simţim bine împreună. Aceasta este activitatea 
noastră”, îmi spune Mihai, care aflase că urmau să fie aşteptaţi cu sarmale la Castrul 
Roman Porolissum. Anunţă prin staţia maşinii surpriza pregătită de organizatori 
şi maşinile se deplasează parcă mai repede. După nenumărate opriri, adrenalină 
şi ajutor de la Jeep‑ul lui Alin, coloana ajunge la capătul drumului. Ieşirea din pă‑
dure este sărbătorită cu o fotografie de grup. Coborârea este una frumoasă, în care 
ne despărţim de posesorii maşinilor Jeep cu speranţa că vor reveni în Sălaj atunci 
când vor avea ocazia. Îmi spun că se pregătesc de iarnă, de colectarea de alimente şi 
îmbrăcăminte pe care le vor duce la copii şi bătrâni ce trăiesc în munţi, acolo unde 
aproape nimeni nu poate urca după ce ninge. Poate doar ei, cei care au străbătut 
Sălajul alături de bijuteriile lor. Drum bun!

Sălăjeanul, octombrie 2015
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Descoperire spectaculoasă la doi pași de 
Porolissum: 

„Chilii” săpate în piatră, unicat în 
regiune. Ce rol au avut ele cu mii de 

ani în urmă

Sub coordonarea lui Ioan 
Bejinariu și a lui Dan Băcueț, ar‑
heologi la Muzeul Județean de 
Istorie și Artă Zalău, la sfârșitul 
lunii august și în prima jumătate 
a lunii septembrie, s‑a desfășu‑
rat o evaluare de teren în zona 
Complexului arheologic de la 
Porolissum. Evaluarea a vizat 
vestigiile arheologice din zona 
Dealului „Cămnin” din hotarul 
satului Jac.

„Cercetarea a adus dovezi 
despre existența pe acest deal a unei așezări fortificate din prima epocă a fierului (pri‑
ma jumătate a mileniului I î. Hr.). Ulterior, romanii au deschis o carieră de piatră pe 
unul dintre versanții dealului”, precizează reprezentanții Muzeului Județean.

Printre obiectivele supuse evaluării s‑a numărat și una dintre „chiliile” săpate 
în piatră, cunoscute mai demult, care ar putea reprezenta de fapt o mică biserică 
rupestră. Pentru că cercetarea nu a furnizat încă indicii concrete pentru datarea 
construcției, arheologii se feresc să avanseze, deocamdată, ipoteze cu privire peri‑
oada în care au fost realizate aceste excavații în rocă, însă este cert că ele reprezintă 
amenajări unicat în regiune.

„Acest aspect rămâne un deziderat al cercetărilor viitoare. Evaluarea arheologică 
are în vedere și găsirea unor soluții pentru o viitoare punere în valoare, în scop turistic, 

olImpIa man
Vocea Transilvaniei
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a acestor vestigii prin includerea lor în viitoare trasee turistice în zona Complexului 
de la Porolissum”, mai precizează arheologii.

În baza unui protocol cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 
la acest proiect au participat și o serie de studenți de la Universitatea din Chester 
(Marea Britanie). De asemenea, la săpături au participat, ca voluntari, elevi de la 
Colegiul Național „Silvania” din Zalău. 

Vocea Transilvaniei, septembrie 2015



Comoara din pod: 

Sute de desene cu echipamentul 
militar al nemților din al Doilea Război 

Mondial, făcute de un ofițer român

Un arheolog din Zalău a cumpărat, cu o sticlă de pălincă, o adevărată comoa‑
ră, reprezentată de peste 250 de desene cu echipamentul militar al nemților din cel 
de‑al Doilea Război Mondial. Desenele au fost realizate de colonelul Ion Dudea, 
de loc din Târgu Jiu, și au fost recuperate în urmă cu câțiva ani de arheologul Dan 
Culic, de la Muzeul Județean de Urgență Zalău.

„Eram student și îmi făceam practica arheologică pe șantierul de la Săvădisla, 
pe autostradă. Un muncitor a venit la mine și mi‑a spus că are niște desene foarte 
frumoase și foarte vechi. Le‑a adus și imediat mi‑am dat seama ce reprezintă, iar cum 
nu aveam bani, i‑am dat o pălincă pe ele”, povestește arheologul.

Din cele relatate de muncitor, acesta găsise desenele în podul unei clădiri 
vechi din centrul Clujului, care fusese vândută, iar noul proprietar a chemat câțiva 
muncitori pentru a debarasa podul. Le‑a spus că pot să păstreze ce găsesc acolo, iar 
printre lucrurile găsite s‑a numărat și un cufăr în care se aflau desenele.

Desenele, făcute pe cartelele de masă

O parte dintre desene au fost desenate pe dosul unor tichete de alocare la hra‑
nă a militarilor, iar aceste tichete erau cuprinse într‑un caiet ale cărui coperte au fost 
recuperate odată cu desenele, arheologul a reușit să afle și numele autorului lor: 
Ion Dudea, colonel în Armata Română. „După tehnică folosită, bănuiesc că este 
un absolvent de Arte, nu doar un om cu talent. Și mai presupun că făcea parte din 
Inteligența al Armatei Române. Multe dintre desene sunt datate – 1943 – primăva‑
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ra anului 1944, când se afla, probabil, pe frontul de est, unde știm că România lupta 
alături de Germania. Majoritatea desenelor indica echipament din Wehrmacht‑ul 
german (numele oficial al forțelor armate ale Germaniei naziste – n.a.). A lucrat 
foarte mult la detalii ale echipamentului militar și mai puțin la cele ale peisajului 
sau ale figurilor umane. Există unele desene în care a lucrat strict pe arme – mitra‑
liere, carabine. Probabil a fost un spion”, spune arheologul.

Expoziție la muzeu

Câteva zeci de desene sunt expuse de vineri la Muzeul de Artă „Ioan Sima” 
în cadrul expoziției „Rememorând cel de‑al Doilea Război Mondial”. Arheologul 
spune că are de gând să le includă într‑un album, dar și să caute, în continuare, 
informații despre autorul lor.

„Imediat după ce le‑am găsit, m‑am adresat Cercului Militar din Cluj pentru a 
afla cine a fost acest colonel Ion Dudea. Nu au putut să mai ajut. Promit să‑mi păs‑
trez curiozitatea și să caut în continuare răspunsuri”, a spus Dan Culic la vernisarea 
expoziției. 

Vocea Transilvaniei, octombrie 2015



„Ochiul de mare” care nu îngheaţă niciodată

Tăul fără fund a luat viețile celor 
care s‑au aventurat în zonă

Un loc aproape necunoscut, dar care a dat naștere la legende, se află la mică 
distanță de cunoscuta Grădina Zmeilor, din localitatea sălăjeană Gâlgău Almașului. 
Este vorba despre un tău (baltă), despre care localnicii spun că nu ar avea fund, dar 
și că ar fi o urmă a Mării Sarmatice, care a acoperit, cu milioane de ani în urmă, și 
această parte a lumii. Cu toate că apa tăului nu este sărată, locuitorii au numit locul 
”ochi de mare”, iar legendele n‑au contenit să apară.

 „Locul este mai puțin cunoscut, noi îi zicem la Mama Bătrână. Este acolo un 
ochi de apă care nu îngheață niciodată, iar hainele se spală fără detergenți dacă fo‑
losești apă de acolo. Locul este înconjurat de pământ mișcător. Sunt povești pe care 
le‑am auzit de la ai mei că acolo au căzut care, căruțe și animale care n‑au mai putut 
fi scoase. Este o mlaștină de care ne feream când eram copii, pentru că ne mai jucam 
câteodată prin apropiere, iar dacă băgam o botă n‑o mai puteam scoate. Trebuia să‑i 
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dăm drumul, altfel ne trăgea și pe noi”, își amin‑
tește Leontina Prodan, o fiică a satului stabilită 
acum la Timișoara.

 „Îmi amintesc cu drag de aceste locuri și 
de mlaștina din grădina lui badea Loti, unde 
ne trimetea mama să aducem apă pentru spă‑
lat, iar tata ne povestea că în timpul războiului 
ar fi intrat o căruță în mlaștina. Mlaștina ne‑a 
furat multe bâte lungi și găseam o mare plăcere în 
asta”, își amintește o altă localnică.

Victor Turian, până nu demult profesor la 
școala din sat, spune că există și dovezi ale „sa‑
crificiilor” cerute de misteriosul ochi de apă. 
„Chiar acum un nepot de‑al meu a făcut ceva 
săpături în zonă și a dat de un schelet de cal”, 
spune profesorul.

O posibilă explicație pentru cealaltă ciudă‑
țenie a tăului – faptul că apa lui nu îngheață nici‑
odată – ne‑a oferit‑o profesorul Aurel Medve, fost director al școlii din Năpradea.

„Este posibil ca tăul ar fi alimentat de un izvor de mare adâncime, care a fost 
descoperit în zonă pe vremea Ungariei, când s‑a forat acolo pentru a extrage petrol. 
Fiind un izvor de mare adâncime, temperatura este constantă și ușor mai ridicată, 
ceea ce ar putea explica faptul că nu îngheață”, spune profesorul.

În pericol de dispariție

Locul, încă nedescoperit suficient, este în pericol să dispară, crede Leontina 
Prodan.

„Locul este blocat de un lut foarte tare și greu. Eu am găsit o bucată din acest lut 
în urma unor inundații, când s‑a mai desprins din mal, altfel nu poate fi săpat. Din 
păcate acolo este acum balastiera, s‑a creat o mare prăpastie, iar dacă zidul este afectat 
de utilajele care lucrează este posibilă scurgerea de mâl negru și gros… Am rugat pe 
cineva de la Grădina Botanică din Jibou să cerceteze acest loc. Am adus și la cunoștin‑
ța prefectului despre acest loc în legătură cu balastierele. Ni s‑a spus, sec, că „avizele și 
actele sunt în regulă”, spune ea. 

Vocea Transilvaniei, octombrie 2015
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Viaţa sportivă la sat: Unirea, 
mândria comunei Hereclean

„Sunt foarte mulţumit de rezultatele echipei de fotbal şi vreau să îi 
felicit pe băieţi, pentru dăruirea de care au dat dovadă, în timpul campi‑
onatului”, spune primarul Dobrai Francisc.

 
 Comuna Hereclean este aşezată în 

centrul judeţului, la o distanţă de 10 km 
în direcţia nord‑vest faţă de municipiul 
Zalău ‑ reşedinţă de judeţ. Ocupă o su‑
prafaţă de 71,63 km, ceea ce reprezintă 
1,86 % din suprafaţa judeţului. Se în‑
vecinează la nord cu comunele Coşeiu 
şi Sălăţig, la est cu comunele Crişeni 
şi Dobrin şi teritoriul administrativ al 
municipiului Zalău, la sud cu comuna 
Meseşenii de Jos, la sud‑vest cu comu‑
nele Vârşolţ şi Pericei şi la vest cu co‑
muna Bocşa.  Comuna este aşezată în 
Depresiunea Zalăului şi Depresiunea 
Guruslăului. Altitudinea reliefului scade 
de la 400 m în zona de sub munte, la 200m în partea de nord. Atestările documen‑
tare ale aşezărilor comunei datează încă din secolul al XIV‑lea (Hereclean ‑ la 1415, 
Badon ‑ la 1323, Bocşiţa ‑ la 1349, Dioşod ‑ la 1345, Guruslău ‑ la 1441 şi Panic ‑ la 
1383). Populaţia totală a celor şase sate se ridică la 3.562 locuitori, valoare înregis‑
trată la ultimul recensământ. În ultima perioadă, distribuţia teritorială a populaţiei a 
suferit modificări importante ca tendinţă şi intensitate, pe de o parte datorită feno‑
menelor demografice, dar în special datorită fluxului migrării interne şi externe, ca 
rezultat al impactului evoluţiei social ‑ economice a comunei. „Populaţia comunei 
a scăzut în ultimii 10 ani, cu aproximativ 200 persoane”, ne‑a declarat primarul 
comunei Dobrai Francisc. Deşi  are o economie predominant agrară, în ultimii ani, 
datorită apropierii comunei de municipiul Zalău, dar mai ales decăderii sectorului 
agricol, s‑a putut observa apariţia şi dezvoltarea micii industrii şi a serviciilor. 

monICa mare
Sportul Sălăjean
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  Hereclean, comuna care poate fi mâine… oraș  
 
Spre deosebire de alte comune din judeţ, Herecleanul are perspective de dez‑

voltare. Premizele ei sunt apropierea de municipiul Zalău, dar nu numai. Deşi are 
încă statut de comună, se poate mândri că este o localitate rurală cu multe firme de 
diferite profile, cu o eficientă activitate economic.

 O realitate benefică pentru administraţia locală, firmele de pe teritoriul ei 
contribuind substanţial, an de an, la bugetul local. Ba mai mult, comuna a devenit 
una dintre locurile preferate ale celor cu bani din Sălaj, iar în jurul vetrei satului 
au început construcţia cartierelor de vile. Printre cei care au casă în Hereclean se 
numără numeroşi oameni de afaceri, directori de companii, profesori, avocaţi, me‑
dici, dar şi diverse persoane mai puţin cunoscute în mass‑media. Dacă acum câţiva 
ani multă lume se considera dezavantajată că locuieşte la sat, iată că vremurile s‑au 
schimbat şi mulţi sălăjeni şi‑ar schimba apartamentele pentru o mică căsuţă la ţară.

 „Avem în jur de 180 de firme în comună, care asigură locuri de muncă local‑
nicilor, şi nu numai. Doar cine nu vrea, nu are loc de muncă. Într‑adevăr, firmele 
ne ajută să avem un buget consistent an de an şi să fim printre comunele bogate ale 
judeţului”, ne‑a declarat primarul Dobrai Francisc.  

  
E vremea… turismului  

 
Turismul poate fi cuvântul de ordine pentru multe zone ale judeţului Sălaj, 

iar promovarea acestui domeniu, prin punerea în valoare a tuturor elementelor din 
zona respectivă menită a atrage turişti, poate salva tot ceea ce înseamnă economia 
locală. Astfel, primarul Dobrai Francisc îşi conturează drumul către transformarea 
colţului de „Rai” pe care îl păstoreşte într‑o puternică zonă turistică. Ba mai mult, 
are şi cu ce, având în vedere că comuna Hereclean dispune de un fond turistic 
natural, dar care din păcate deocamdată este foarte puţin valorificat. Prezenţa celor 
două rezervaţii naturale „Stejerişul” şi „Stejerijul de baltă”,ambele situate în lo‑
calităţile Panic, precum şi a monumentelor istorice, respectiv Monumentul lui 
Mihai Viteazul de la Guruslău, Biserica de lemn „Sfinţii Arhangheli” de 
la Bocşiţa şi Conacul Sebeş de la Panic, ar putea constitui puncte de pleca‑
re, pentru dezvoltarea unui turism de calitate. Zonă cu potenţial turistic aparte ‑ 
Herecleanul va avea un Centru de Informare Turistic, obiectiv ce va fi finalizat 
curând. Proiectul pe Măsura 313, ce stă la baza acestei investiţii are o valoare de 
aproximativ 80.000 de euro.

 „Centrul de informare Turistică este finalizat în proporţie de 70% şi sperăm 
ca în cel mai scurt timp să îl putem da în folosinţă. Aceste centre turistice sunt uneori 
privite cu reticenţă de către unii localnici, însă să nu uităm că duc la creşterea de locuri 
de muncă şi la venituri alternative, dar şi la creşterea activităţii spaţiului rural”, ne‑a 
mărturisit primarul.  
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Unirea Hereclean,  pe podium în Liga a V‑a!  
 
Chiar dacă este o comună potent financiară, Herecleanul are înscrisă în com‑

petiţii doar o singură echipă de fotbal, şi aceea activează în Liga a V‑a. Din păcate, 
nu se întrevede o schimbare majoră în viitor, având în vedere că ar fi greu ca Unirea 
Hereclean să se laude cu o echipă în Liga a IV‑a şi aproape imposibil în Liga a III‑a, 
după cum ne mărturiseşte primarul.

  În acest an, formaţia pregătită de Florin Mândruţiu a făcut un sezon bun, 
în care a terminat pe podium. Unirea Hereclean a bifat 12 victorii din 18 meciuri 
jucate, iar cu puţină atenţie putea fi şi mai sus în clasament, având în vedere că s‑a 
aflat la doar şase puncte faţă de Gloria Ban, cea care a câştigat Seria Centru.

„Am avut un sezon reuşit şi sunt foarte mulţumit de rezultatele echipei şi de 
locul 3 de la finalul sezonului. Vreau să le mulţumesc băieţilor pentru dăruirea de 
care au dat dovadă şi în special antrenorului Florin Mândruţiu, care a ştiut să îşi 
facă meseria de antrenor, pe cea de  jucător, şi pe cea de administrator! Nu ne dorim 
să promovăm în Liga a IV‑a, deoarece ar fi foarte greu să avem şi echipă de juniori, 
iar bugetul ar trebui să fie mai măricel, iar acum nu ne permitem luxul acesta”, ne‑a 
mărturisit Dobrai Francisc.

 Primarul este un susţinător al echipei, iar de fiecare dată când are posibilitatea 
sprijină Unirea din tribune. Mai mult, sezonul acesta pe lângă cei 150 milioane 
lei vechi alocaţi echipei, oficialităţile au oferit şi un rând de echipament băieţilor. 
„Primăria a susţinut Unirea din punct de vedere financiar, iar eu, ca primar, o în‑
soţesc la meciuri ori de câte ori îmi permite timpul. Mă bucur că în proporţie mare 
gruparea este formată din localnici. Noi, aici în comună, avem mulţi practicanţi de 
fotbal şi de minifotbal şi chiar şi la minifotbal au rezultate foarte bune”, a adăugat 
Dobrai Francisc.    

  
 Terenuri de fotbal amenajate și în viitor vestiare  

 
Din anul 2010, de când echipa joacă meciurile oficiale în comună, nu la Zalău, 

terenul din Badon a suportat mai multe modernizări. Practic, primarul Dobrai 
Francisc ne mărturisea încă de acum cinci ani ca vrea să ofere condiţii cât mai bune 
de joc şi că doreşte să amenajeze toate terenurile de fotbal din comună. Iată că a 
reuşit, iar terenul din Badon ‑ unde joacă Unirea ‑ a fost recent îngrădit, nivelat şi 
în viitor se doreşte construirea unor vestiare.

„Am încercat să aducem terenul de fotbal la standarde normale, iar echipa să 
joace în cele mai bune condiţii. Recent, am achiziţionat şi o maşină de tuns iarba 
modernă, în valoare de 10.000 euro, care ne este foarte folositoare la bazele sportive. 
Din bugetul local ne‑am propus să construim şi vestiare şi sperăm ca în cel mai scurt 
timp să ne ducem planurile la bun sfârşit. Oricum, toate cele trei terenuri de fotbal 
sunt practicabile, chiar şi cel din Dioşod şi cel din Panic”, ne‑a informat primarul.  
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 Baza sportivă de la Școala din Hereclean, aproape finalizată  
 
 Alte comune din judeţ deja se laudă cu una sau chiar două baze de sport mo‑

derne, în Hereclean acest lucru va fi posibil, cel mai probabil anul viitor. Practic, în 
anul 2010 s‑a realizat studiul de fezabilitate pentru construirea unei baze sportive 
noi, investiţia totală fiind de aproximativ 5,6 miliarde lei vechi. Documentaţia a 
fost depusă, iar proiectul a fost aprobat prin Ordonanţa numărul 7 „Dezvoltarea 
infrastructurii în spaţiul rural”. Tot în urmă cu un an, s‑au început şi lucrările la 
baza sportivă.

 „Deocamdată,  au fost efectuate lucrări în proporţie de 60%. Sperăm să se deblo‑
cheze fondurile de la Guvern, să putem continua munca”, a adăugat primarul.  

 
 Apă potabilă în toată comuna  

 
 Când Dobrai Francisc s‑a instalat în fotoliul de primar, Primăria din 

Hereclean avea o datorie de 20 de miliarde lei vechi numai pentru lucrările de 
aducţiune a apei. Investiţia a fost demarată printr‑un proiect depus pe Ordonanţa 7, 
dar din lipsă de bani s‑a oprit. Totuşi, primarul nu a lăsat lucrurile aşa, iar cu bani de 
la bugetul local, dar şi de la Guvern, problema datoriilor s‑a rezolvat şi lucrările au 
continuat. La ora actuală, toate cele şase sate ale comunei sunt racordate la reţeaua 
de apă potabilă. Practic, apa a ajuns în gospodăriile cetăţenilor, dar şi la şcoli, cămine 
culturale şi dispensar.  

 
Cămine culturale renovate și asfalt în aproape toată comuna  
 
Comuna Hereclean se află printre unităţile administrativ‑teritoriale din judeţ, 

care au trecut cu bine „examenul” atragerii de fonduri europene pe Măsura 322. 
Proiectul de faţă are ca obiective asfaltarea de drumuri şi uliţe pe o distanţă de 28 
kilometri, reabilitarea a două cămine culturale din Hereclean şi Badon, precum şi 
amenajarea unui after‑school în centrul de comună, exact lângă sediul Primăriei. 
Valoarea investiţiei se ridică la 2,5 milioane de euro.

 „Căminele culturale le‑am renovat complet, am amenajat interioarele, altfel 
spus, arată cum este firesc să arate un cămin în anul 2015. Suntem în proporţie de 
90% gata şi cu after‑school, practic este cel mai important proiect al nostru şi suntem 
mândri de ce am reuşit. A trebuit să facem şi un împrumut bancar pentru a putea 
achita TVA‑ul rezultat din cele două proiecte mari, adică asfaltarea a 28 km de drum, 
dar şi a celui cu centrul turistic. Sigur, primim aceşti bani înapoi, într‑un final”, a 
ţinut să precizeze primarul.

 Dobrai Francisc, împreună cu consilierii locali, mai au câteva proiecte la care 
lucrează, cum ar fi canalizarea sau introducerea gazului în toată comuna. Aceste 
proiecte, însă, vor fi depuse odată cu sesiunea din toamnă, când speră să fie şi eligi‑
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bile. Mai mult, comuna are cele mai multe proiecte depuse pe GAL, aşa cum veţi 
vedea în ultima poză, cu ajutorul graficelor.  

 
 Stațiune balneară la Guruslău?!  

 
„Izvorul fermecat” de la Guruslău va deveni în scurt timp cunoscut în în‑

treg judeţul şi nu numai. După descoperirea izvoarelor cu apă sărată, cu proprietăţi 
similare apelor de la Sovata, Primăria a căutat şi a găsit investitori care să amenajeze 
o staţiune balneară! Se pare că deja au început lucrările la viitoarea staţiune turistică, 
iar după cum arătau planurile, acestea vor fi finalizate în acest an.

 „Noi ne‑am bucurat iniţial când am forat şi am dat de izvor, deoarece am cre‑
zut că va fi apă potabilă, dar iată că are proprietăţi aproape ca cea de la Sovata. Din 
câte am înţeles nu va fi o staţiune foarte mare, dar va fi una cochetă”, ne‑a informat 
primarul Dobrai Francisc.  

  
Activităţi sportive, la momentele festive ale comunei    

 
După multă muncă mai trebuie şi momente de petrecere şi voie bună. 

Una dintre acestea se desfăşoară, an de an, în prima duminică din luna august, 
la Guruslău. Practic, aici se sărbătoreşte victoria de la 3 august 1601 a lui Mihai 
Viteazu împotriva lui Sigismund Báthory. Cu ocazia manifestaţiei, pe lângă muzică 
şi joc au loc diferite activităţi sportive. În urmă cu câţiva ani, la Guruslău a avut loc 
un concurs de biciclete, dar din păcate, nu a avut continuitate. În ultimii ani, la săr‑
bătoarea de la monument au loc şi demonstraţii de arte marţiale. Acum câţiva ani, 
iubitorii sportului erau privitori ai demonstraţilor  sportivilor de la Clubul Sportiv 
Long Dau, din Şimleu Silvaniei ‑ preşedinte Nicolae Popan. Tradiţia artelor marţi‑
ale la Guruslău a fost continuată de sportivii de la CS Terra Kid Zalău ‑ preşedinte 
Remus Cliţan, antrenaţi de Călin Marincaş ‑ adică cel mai bun sportiv al Sălajului, 
din ultimii ani! Deja, Primăria se pregăteşte pentru eveniment, însă, în acest an lo‑
caţia va fi schimbată având în vedere că se fac lucrări de modernizare la monument.  

 
Elevul Florin Mureşan, locul IV pe țară la ONSS!  

 
 Din ce în ce mai puţini elevi din comune reuşesc să ajungă sportivi de per‑

formanţă. Internetul şi noile gadgeturi probabil sunt în mare parte vinovate pentru 
lipsa de dorinţă a tinerilor de a face un sport. Totuşi, încă mai sunt şi elevii care se 
evidenţiază la competiţiile la care participă, aşa cum a fost şi cazul elevului Florin 
Emil Mureşan, care a câştigat detaşat Cupa „Văii Sălajului”, desfăşurată în acest an 
la Hereclean, dar a ocupat locul 1 şi la faza judeţeană de la Cupa „Văilor”, la rezis‑
tenţă! Mai mult, elevul doamnei profesoare Cornelia Cantor a ocupat locul IV, la 
faza naţională a Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar! Sperăm ca numele Emil 
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Florin Mureşan să fie pe buzele tuturor în viitor şi să auzim că acesta a devenit un 
atlet desăvârşit, şi, de ce nu, chiar campion naţional!  

 
Mulți tineri renunță la Zalău în favoarea Herecleanului  

 
Mulţi primari se zbat să oprească migrarea tinerilor în străinătate sau spre ora‑

şele mari ale României. Însă, nu este şi cazul primarului Dobrai Francisc, deoarece 
localnicii nu părăsesc Herecleanul. Ba mai mult, au început să îşi construiască case 
şi să îşi înceapă viaţa de familie chiar şi tineri care nu îşi au originile în comună. 
„Tinerii nu mai părăsesc comuna, în schimb vin tot mai mulţi de la oraşe. Ce‑i drept, 
aici numai cine nu vrea nu are loc de muncă, iar acest lucru este o facilitate. Chiar 
şi zilele trecute, firmele de la noi din comună căutau personal în vederea angajării. 
Mă bucur să văd că an de an se construiesc case noi şi nu numai în Hereclean, ci şi în 
Badon sau Dioşod”, ne‑a mărturisit gazda noastră.

 
Spiritul de bun gospodar se vede  

 
Primarul Dobrai Francisc a reuşit să schimbe faţa comunei Hereclean, în cele 

două mandate. N‑ar fi candidat la funcţia de primar, dacă oamenii nu l‑ar fi im‑
pulsionat în acest sens, văzându‑i modestia, bunul simţ şi hărnicia. La început de 
drum, acum aproximativ şapte ani, Dobrai Francisc nu şi‑a făurit vise mari, ştiind 
că nu totul se face cât ai pocni din degete, însă, nici nu a vrut să treacă ca „Vodă prin 
lobodă” prin viaţa comunităţii. Şi, iată că după cele două mandate, primarul a reuşit 
să atragă multe fonduri europene prin care a schimbat faţa comunei, dar a reuşit în 
special să câştige încrederea oamenilor, acest bun de mare preţ, pe care fără muncă 
este greu să îl păstrezi.

 „Nu m‑am gândit încă dacă voi mai candida sau nu, dar cert este că după cele 
două mandate sunt mulţumit de ce am reuşit. Mă bucur că avem asfalt în aproape 
toată comuna şi multe alte proiecte duse la bun sfârşit aşa cum mi‑am propus încă de 
la început”, ne‑a  mărturisit primarul.

 La câte vise mai are Dobrai Francisc, ar fi păcat să nu mai candideze, având în 
vedere că are în plan introducerea canalizării, amenajarea de parcuri în fiecare sat şi 
asfaltarea tuturor drumurilor şi uliţelor din aşezările comunei.        

 Mică şi curată, cu oameni harnici şi gospodari aşa am putea descrie în câteva 
cuvinte comuna Hereclean. Practic, aici  ne este demonstrată faptic hărnicia oameni‑
lor, nu doar prin teorie. Ba mai mult, oamenii politici au încercat să facă minuni  şi să 
schimbe faţa celor şase sate. Ne bucurăm să vedem că nu toţi politicienii sunt corupţi şi 
vor să îşi umple buzunarele, ci mai sunt şi excepţii care ne umplu sufletul cu speranţă 
că mai există viitor şi în România.  

Sportul Sălăjean, iulie 2015
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Nuntă în stil american, pentru o fostă              
handbalistă de la Silcotub Zalău!

Zălăuanca Gabriela Bologa şi‑a unit 
destinele cu un om de afaceri din America

 
Puţine sunt la număr sălăjencele care au reuşit să facă performanţă în handbalul 

românesc. Dar, una dintre acestea este Gabriela Bologa, cea care a jucat ani buni 
la Silcotub Zalău şi HC Zalău şi a reuşit să facă performanţă cu echipa oraşului. 
Extrema promovată de la CSS Zalău a cucerit trei titluri naţionale cu Silcotub, în 
anii 2001, 2004 şi 2005! 

Chiar dacă a îndrăgit „sportul pe semicerc”, viaţa a avut un alt destin pentru ea, 
astfel, în anul 2008 a ajuns în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 
Sălaj. Nici acolo nu a renunţat la sport, şi de fiecare dată când se organiza câte o com‑
petiţie, Gabriela Bologa era nelipsită.  

Însă, după câţiva ani a plecat din România, în ţara „tuturor posibilităţilor”, acolo 
unde deja avea un membru de familie stabilit. Cu sora lângă ea, Gabriela s‑a aco‑
modat destul de repede la stilul şi traiul din America. Ba mai mult, Cupidon a avut 
grijă de ea şi a făcut‑o să se îndrăgostească, şi nu de America. După o relaţie de câteva 
luni, sălăjeanca noastră a spus „DA” anul trecut unei cereri în căsătorie, iar nunta cu 
omul de afaceri Broderick Trent Smith a fost de poveste. Ca visul să fie pe deplin 
împlinit, Gabriela Bologa a devenit şi mămica unui superb băieţel pe nume Ennis. 

În vara acestui an, s‑au hotărât să facă o nuntă şi la poalele Meseşului, acolo 
unde Gabriela Bologa are o sumedenie de prieteni. Restrânsul eveniment a avut loc 
recent, la un luxos restaurant din Zalău, iar alături de cei doi îndrăgostiţi au participat 
familia şi prietenii.

Cum Gabriela a rămas aproape de fostele colege de la Silcotub Zalău şi HC 
Zalău, şi acestea au fost invitate la petrecere. Alina Bratu, Daniela Crap sau 
Talida Tolnai au şi participat la petrecere, însă, unele nu au putut ajunge din cauză 
că Liga Naţională este în plină desfăşurare.

 Chiar şi naşul a fost tot din lumea sportului, este vorba de voleibalistul Şerban 
Paşcan, cel care a câştigat titlul cu CS Remat Zalău, iar acum evoluează la Arcada 
Galaţi . Pe cei doi îi leagă o prietenie de ani buni, iar de acum şi o relaţie spirituală.   

 Gabriela Bologa şi soţul ei profită de faptul că au venit în România ş vizitează 
puţin şi Europa. Deja au fost în Germania şi Anglia, acolo unde s‑au întâlnit şi cu 
câţiva prieteni de‑ai lor.

Sportul Sălăjean, septembrie 2015



106 • Anuarul presei sălăjene 2015 / Máriás József

Bánffy Miklós művészi pályaképe
Viaţa artistică a lui Miklós Bánffy

Kétnyelvű emlékkonferencia Kolozsváron

Az erdélyi és az egyetemes magyar irodalmi kánon megújuló, pozitív jelen‑
ségei közé sorolhatjuk a Bánffy Miklós‑életmű újraértékelését, műveinek újraki‑
adását. A kilencvenes évek politikai fordulata itthon is végképp ledöntötte azokat 
a korlátokat, amelyek elzárták előlünk a két világháború közötti erdélyi magyar 
irodalom kiemelkedő költőinek/íróinak alkotásait. Meghozta azt az időt, amikor 
valóban szembenézhettünk – az Utunkban az ötvenes évek második felében le‑
zajlott Nézzünk hát szembe eszméltető rovatát parafrazálva – azokkal az alkotókkal 
és életművekkel, kiknek, évtizedekig, még a nevét/címét sem volt ajánlatos em‑
legetni, a sajtóban leírni.

Közéjük tartozott Bánffy Miklós (1873. dec. 30. – 1950. jún. 5.) író, az 
Erdélyi Helikon íróközösségének kimagasló személyisége. A nyolcvanas években 
megindult újraértékelés évtized múltán mind az anyaországban, mind Erdélyben 
bőséges gyümölcsöt termett. A Kriterion Könyvkiadó által 1981‑ben kiadott két 
kisregény –  Reggeltől estig, Bűvös éjszaka – folytatás nélkül maradt, ugyanakkor 
nyitánya volt/lett annak a kolozsvári Polis Könyvkiadó, jelesen Dávid Gyula iro‑
dalomtörténész, kiadóvezető által gondozott sorozatnak, amely kezünkbe adta az 
életmű egészét felölelő köteteket: A koronás tízes (1998), Emlékeimből, Huszonöt év 
(2000), Megszámláltattál, És hijjával találtattál, Darabokra szaggatatol (2001 – az Erdélyi 
történet kötetei a Kalota Kiadóval és az Erdélyi Református Egyházkerülettel közös 
kiadás), Bánffy Miklós estéje (2002 – az író 1944 és 1949 között írott leveleit és fe‑
lesége, Váradi Aranka Naplóját Marosi Ildikó adta közre), Összes novellái (2004), 
Fortéjos Deák Boldizsár memoriáléja (2005), Összes drámái (2009), Emlékezések, 
Irodalmi és művészeti írások (2012). A Bánffy Miklós életét és munkásságát ismer‑
tető, méltató és értékelő tanulmányok, tanulmánykötetek között külön szót ér‑
demel az Erdélyi történet anyaországi újrakiadásáért oly sokat tett Nemeskürty 
István, az író elfogulatlan, művészi értékeiért – a Hitel című folyóirat 2000. júni‑
us‑augusztusi számaiban közölt sorozatával – oly határozottan küzdő Ablonczy 
László; erdélyi viszonylatban pedig Marosi Ildikó, marosvásárhelyi irodalom‑
történésznek a Csíkszeredai Pallas‑Akadémia Kiadónál 1997‑ben megjelent, 

MárIás józsEF
Hepehupa
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2009‑ben újra kiadott kötete: Kis/Bán/
Ffy Könyv Boncidai Prospero. A „szolgá‑
lattevők” közt kell megemlítenünk – is‑
mételten, újra s újra – Dávid Gyula ne‑
vét, aki az elmúlt húsz évben, minden 
lehetséges fórumot kihasználva, rend‑
kívül sokat tett a két világháború közöt‑
ti erdélyi magyar irodalom színe‑java, 
különösen pedig a Bánffy Miklós–élet‑
mű ismertetéséért. A mélyebb, közvet‑
lenebb rálátást segíti az író lánya, Gróf 
Bánffy Katalin Ének az életből című, a 
család belső világába betekintést enge‑
dő könyve (Helikon Kiadó, 2014). A 
felsorolás nem öncélú: a Bánffy‑életmű 
gazdagságára, értékeire kívánja felhívni 
az olvasók figyelmét, ráirányítani a fi‑
gyelmünket arra az íróra, kinek műveit 
– elsősorban az Erdélyi trilógiát – immár 
több nyelvre lefordították.

A megismerés, megértés, befogadás előmozdításának, szolgálatának folya‑
matában rendkívüli fontos mozzanat a 2011. január 22‑én Budapesten megalakult 
Bánffy Miklós Baráti Kör, továbbá a budapesti Országos Magyar Színháztörténeti 
Múzeum és Intézet – Szebeni Zsuzsa kurátor fáradhatatlan és elkötelezett szol‑
gálata gyümölcseként – 2011‑ben útra indított  vándorkiállítása, amely az el‑
múlt négy évben tucatnyi helyen – az anyaországban, Erdélyben és külföldön 
– ismertette, népszerűsítette a Bánffy‑életmű sokoldalúságát, gazdagságát, annak 
múlhatatlan, időtlen értékeit. A vándorkiállítás kísérőanyagaként különösen igé‑
nyes, impozáns nyomdai kivitelezésben megjelentetett, igen gazdag képanyaggal 
és a recepciótörténet bőségére utaló szövegekkel ellátott katalógus – Gróf Bánffy 
Miklós – Egy nyughatatlan ember – segítette a felvállalt ügy sikerre juttatását.

Örömmel adhatunk számot arról is, hogy a 2013. december 30‑án 
Kolozsváron tartott megemlékezésen, Magdó János, akkori kolozsvári magyar fő‑
konzul kezdeményezésére a 2014‑es esztendőt Bánffy‑emlékévvé  nyilvánították. 
A gondolatot tett, tettek sora követte: 2014 februárjában felolvasóestet szerveztek, 
amelyen „az Erdélyi történet című műből német és román nyelven olvastak fel a 
fordítók, Oplatka András és Marius Tabacu”, márciusban az Erdélyi Nemzeti 
Történelmi Múzeum adott otthont az Illúzió és tükröződés: Bánffy Miklós művé-
szi pályaképe című kiállításnak”. E rendezvényhez kötődött a magyar és román 
előadókkal szervezett tudományos Bánffy‑konferencia, melynek anyagát kötetbe 
foglalva adta ki a Polis Könyvkiadó*.
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A kötet a konferencia román és magyar előadóinak előadásait „felvezető” 
előszavak/bevezetők ágyazzák be abba a szellemi áramkörbe, amelyben Bánffy 
Miklós élete és irodalmi tevékenysége immár visszanyerte létjogosultságát. Magdó 
János a felolvasóest célját abban jelöli meg, hogy Bánffy Miklós főművét beemel‑
jék a román köztudatba, azt a személyiséget, aki – szavai szerint – „egy, a korát 
gondolkodásában és tetteiben megelőző ember, aki kortársaira – társadalmi és 
nemzeti hovatartozásuktól függetlenül – előítéletektől mentesen, felülről nézett, 
anélkül, hogy lenézte volna őket”. Szebeni Zsuzsa sorai a kolozsvári kiállítás létre‑
jöttének előzményeire utalnak: „Az én álmom az volt, hogy méltó környezetbe, 
Kolozsvárra térhessenek haza mindazok a tárgyi emlékek, amelyek az »elsüllyedt 
világból«, Bánffy univerzumának Titanicjáról előkereshetőek. Láthassa mindenki 
ezt a világot, amely romjaiban is grandiózus, de különösképpen az a város, amely 
oly sokat, magát a túlélését köszönhette Bánffy Miklósnak.”  Elismeréssel szól 
a kolozsvári Magyar Főkonzulátus közreműködésével létrejött konferenciáról, 
arról, hogy támogatásával románul is megjelenhetett az Egy nyughatatlan ember 
című monografikus katalógus, eljuttatva azt a román szakemberek asztalára. 
Prőhle Gergely magyar államtitkár‑helyettes azt a tényt, hogy az emlékkonferen‑
cián „románok és magyarok együtt tudnak meghajolni gróf Bánffy Miklós nagy‑
sága előtt”, a közös elismerés jeleként aposztrofálja. Meghajlás az előtt az igazi 
reálpolitikus előtt, aki „nem illúziókat kergetett, hanem a magyar nemzeti közös‑
ség erdélyi megmaradásának lehetőségeit kutatta az adott körülmények között. 
Tette ezt úgy, hogy pontosan tudta: az erdélyi magyar kultúra értékei nem csak 
Magyarországon s csak a magyaroknak számítanak, hanem Romániát és egész 
Európát is gazdagítják”.

Nem tudjuk eléggé méltányolni azt, hogy a konferencia szervezői‑
nek meghívására azon felszólalt Lucian Nastasă, a Román Akadémia George 
Bariţiu Történelemtudományi Intézete, valamint a kolozsvári Babeş–Bolyai 
Tudományegyetem tanára és kutatója, Ovidiu Pecican, író, esszéíró és iroda‑
lomkritikus, a történelemtudományok doktora, a kolozsvári BBTE Európai 
Tanulmányok Karának tanára, Nicolae Sabău, művészettörténész, doktor, egye‑
temi tanár, a BBTE Történelem–Filozófia Kara Művészettörténet Tanszékének 
volt tanszékvezetője, Gheorghe Mândrescu művészettörténész, a művészettörténet 
doktora, a Kolozsvári Nemzeti Művészeti Múzeum főmuzeográfusa, a BBTE 
Történelem–Filozófia Kara Olasz–Román Történelemtudományi Intézetének 
igazgatója, Marius Tabacu műfordító, a Kolozsvári Állami Filharmónia igazgatója.

Az anyaországi tudományos életet Püski Levente művészettörténész. a 
Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének munkatársa, az erdélyit pedig Kötő 
József dráma‑ és színháztörténész, valamint Dávid Gyula irodalomtörténész, a ko‑
lozsvári Polis Könyvkiadó felelős vezetője képviselte.

Az elhangzott méltatások, értékelések egyöntetűen pozitívan értékelték 
Bánffy Miklós életművét, a két világháború közötti erdélyi köz‑ és szellemi élet‑
ben betöltött szerepét. A kötet az emlékkonferencián elhangzottak kétnyelvű 
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közreadásával fontos szolgálatot tett a kölcsönös megismerés ma még igencsak 
rögösnek mondható útján, egymás kultúrájának megismertetésével az úttörők 
szerepére vállalkozott.

Miként, milyennek látják, láttatják Bánffy Miklós szerepét, jelentőségét, azt 
néhány kiragadott, rá jellemző, őt minősítő mondattal illusztráljuk.

„Bánffy Miklós mindig arra törekedett, hogy alkalmazkodjék a minden‑
napok realitásaihoz, s függetlenül a területi változásoktól, megmaradjon erdé-
lyinek, és bármilyen sorscsapással szembeszállva, Erdélyben, Bonchidán vagy 
Kolozsváron élhessen. (…) A második világháború utolsó éveiben ott találjuk 
egy román‑magyar együttműködés kimunkálásán dolgozva, s bár ez nem az ő 
hibájából hiúsul meg, az viszont bizonyos, hogy a számára oly kedves Kolozsvár 
neki köszönhetően menekül meg a front átvonulásával együtt járó nyilvánvaló 
pusztításoktól.” (Lucian  Nastasă)

Püski Levente a politikus arculatát kívánja megrajzolni. Erényei közt em‑
líti, hogy „a nagy nyugati államok helyett nagyobb figyelmet kellene fordítani a 
környező népek történelmének a megismerésére”, az erdélyi országrész érdekei‑
nek a képviseletére, a szomszéd országokkal való viszony javítására. Múlhatatlan 
érdemei vannak abban, hogy „Sopront és környékét népszavazás révén sikerült 
a magyar államnak megtartania”. Felismerte, hogy „a Népszövetség inkább a 
győztesek szövetsége, amely kevés lehetőséget nyújt a nemzeti célok elérésére 
(…) határozottan sürgette a németekkel való szakítást, a kormányzó sikertelen 
kiugrási kísérletét követően azonnal lemondott felsőházi tagságáról”.

Ovidiu Pecican értékelése szerint az Erdélyi történet – a világ‑ és a román 
irodalom nagy családregényeinek a kontextusában –  „több módon, több kulcs 
szerint, több regiszterben is olvasható”: „tanú‑én‑regény”, „a letűnt rendszer 
hattyúdala”, „a magyarság regénye”, „az emlékezet regénye”… S mindent egybe‑
vetve: „a regényíró Bánffy Miklós műve, a maga frissességében és gazdagságában, 
önmagát ajánlja a jelenkori nemzedéknek, előítéletek nélküli olvasásra”. 

A színműíró, színházi szakember szerepét, jelentőségét elemző tanulmá‑
nyában Kötő József szerint „Bánffy európai kitekintésű másságot képviselt a drá‑
maírásban”. Ezt a másságot szemlélteti az általa írt drámák elemzésével, követ‑
kezetése pedig egyértelmű állásfoglalást fogalmaz meg: „…egyre sürgetőbbnek 
érzem Bánffy perújrafelvételét színműírói pályája ügyében, hiszen nehezen ta‑
lálnánk kelet‑európai önvizsgálatunk elvégzésére alkalmasabb szerzőt (…) drá‑
máinak újraolvasása meggyőz bennünket, hogy ő külön kerék volt a magyar drá‑
mairodalom forgatagában. A legdrámaibb nemzeti sorskérdéseket is egyetemes 
megvilágításba helyezte, szétoszlatva a hamis mítoszokat, nem engedte magát 
drámaformáktól kalodába zárni, hanem öntörvényű világlátása számára megte‑
remtette öntörvényű dramaturgiáját. (…) A zseni vagy dilettáns kérdésére dol‑
gozatunk egyértelműen megfelelt: Bánffy kora pulzusát érzékelő művész. Még 
szakemberek is szokták mondogatni azonban, hogy drámái nem remekművek. 
Mihez képest – kérdem én? Valóban, ha drámamodellek kanonizálódott rideg 
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szabályaival vetjük össze, az öltöny nem mindig illik rá. Bánffy azonban nem 
drámát írt, hanem párbeszédbe szedett értekezéseket, amelyeket drámaivá tesz a 
gondolat nemessége és a valósággal való ütköztetése”.

Nicolae Sabău a németek által felrobbantott s a környékbeli lakosság által 
kifosztott bonchidai Bánffy‑kastély épített örökségének megmentését szolgáló 
múzeumi törekvésekről és akciókról számolt be, a „beszélő kövekről” – lapides 
elocventes –, amelyek Erdély történelmének értékes hagyatékai. Tőlünk függ 
az, hogy „miképpen járulunk hozzá ezeknek a művészeti kincseknek az egykori 
és eljövendő megismeréséhez”. Ugyancsak a bonchidai kastély mostoha sorsá‑
ról értekezett Gheorghe Mândrescu, aki maga is részt vett a pusztítás után még 
megmaradt szobrok megmentésében. Reményteljes kezdetnek minősíti a kastély 
restaurálását felvállaló Transylvania Trust Alapítvány áldásos munkáját. 

Marius Tabacu, az Erdélyi történet fordítója a mű román nyelvű tolmácso‑
lásának műhelytitkaiba enged betekintést, hozzátéve, hogy „minden becsületes 
fordítás az eredeti mű más nyelvű átirata. És ebből az ütközetből csak az átíró 
kerülhet ki pajzsán elterülve. A kihívás mégis csábító”. Reméljük, hogy a román 
olvasó közönség részéről megnyilvánuló majdani fogadtatás méltó jutalom lesz!

Dávid Gyula a Bánffy‑művek román fogadtatását és utóéletét tette vizs‑
gálata tárgyává. Az emlékkonferencia szelleméhez, a román–magyar spirituális 
szintű találkozásához igazodunk akkor, ha e megszólalásból bővebben merítünk. 
Említést tesz az első fordítástól a közelmúltig ívelő – Ion Chinezu ültette át ro‑
mán nyelvre a Bilihandri, a melegmolnár című novellát (1938), Georgeta Hajdu 
fordításában megjelent Farkasok című alkotását (2010) –, de, sajnos, igen gyér 
tolmácsolást, amely elé gátat vetett a hatalom. Örömmel értesít ugyanakkor arról, 
hogy Marius Tabacu dolgozik az Erdélyi trilógia fordításán, ami minden bizonnyal 
áttörő gesztus lesz az író irányában, elindíthatja elismertségét a román nyelvte‑
rületen. Bánffy művei tolmácsolásának elmaradása nem jelentette azt, hogy a re‑
cepciója is néma maradt. A Helikon íróinak bukaresti bemutatkozása (1928. május 
12.) nem maradt visszhang nélkül. Azon megjelent Liviu Rebreanu, a Román 
Írók Egyesületének elnöke, Nichifor Crainic, költő, Victor Eftimiu, a Román Pen 
Club elnöke. Az eseményről tudósítást közölt a bukaresti Curentul. A bukaresti 
Rampa nouă ilustrată című lap 1935. július 23‑i számában Costa Carei közöl po‑
zitív élet– és pályaképet bemutató interjút Bánffy Miklóssal. Méltatja a Helikon 
írói körének a két népnek egymás megismerésére irányuló törekvéseit, majd hoz‑
záteszi: „Közeledést vagy megértést nem lehet elképzelni a nemzetek szellemi ér‑
tékeinek hiteles és alapos ismerete nélkül”. A Bánffy‑recepció terén kiemelkedő 
mozzanat volt Ion Chinezu Aspecte din literatura maghiară ardeleană (1930) című 
könyvének megjelenése, amelyben egész oldalt szentel Bánffy Miklós munkás‑
ságának. Öt évvel később ugyanő ír átfogó tanulmányt – Literatura maghiară de 
azi – a harmincas évek erdélyi magyar irodalmáról. Corneliu Codarcea az Erdélyi 
történet második kötetéről közöl elismerő méltatást Revista fundaţiilor regale című 
lapban (1936). A háború előtti pozitív megnyilatkozások sorába tartozik George 
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Sbârcea írása a kolozsvári Ţara nouă című lapban, Cei două zeci de ani ai literaturii 
maghiare din Ardeal (1940) címmel, benne Bánffy Miklós regényeiről. A háború 
utáni új román hatalom az addigiakkal ellenkező előjellel viszonyul hozzá: „Az 
»osztályharc« jelszavainak lobogója alatt Bánffy/Kisbán Miklós is áldozata lesz an‑
nak a »társadalmi genocídiumnak« (a kifejezést Vladimir Tismăneanu használja), 
amely már az ő hátralévő rövid életében is uralkodóvá vált nálunk, nemcsak a 
közéletben, hanem az irodalomban is.” Emil Isacnak a România liberă hasábjain 
közölt alantas támadása végletesen ellehetetleníti Bánffy Miklós írásainak meg‑
jelentetését, nem csupán az író életében, hanem évtizedekre előre is. A hallgatás 
falát Francisc Păcuraru Românii şi maghiarii de‑a lungul veacurilor (1988) című köte‑
te töri át, „amelyben a szerző egy egész fejezetet szentelt a két világháború közöt‑
ti román‑magyar irodalmi kapcsolatoknak (…) egy helyen elismerő utalást tesz 
Bánffy írói mivoltára”. Ennél többet, mérhetetlenül többet tett Gavril Scridon 
kolozsvári egyetemi tanár, aki az Istoria literaturii maghiare din România (1996) című 
monográfiájában, aki „a Bánffy‑életmű elhelyezésére és hiteles elhelyezésére is 
vállalkozott”.

A kötet nem csupán egy emlékkonferencia szöveghű megjelenítője. 
Különösen fontos és értékes többlete a rendkívül gazdag illusztrációs anyaga: fo‑
tók, reprodukciók szervesen egészítik ki az ott elhangzottakat, mintegy vizuálisan 
is megjelenítik előttünk az író életéhez és munkásságához köthető tárgyi emlé‑
keket, a bonchidai kastélyt mentő eseményeket, valamint a konferencia színterét, 
a hozzá kötődő igen gazdag kiállítás – amelyen megjelent és üvegművészeti al‑
kotásaiból is ízelítőt adott – az író Amerikában élő unokája: Nicolette Bánffy–
Jelen. A fotómellékletek közt ott láthatjuk az utóbbi két évtizedben megjelent 
Bánffy‑kötetek címlapját is. A Mellékletek ismertetik a résztvevők életrajzát, va‑
lamint az elhangzottak kivonatos angol nyelvű szövegét.

A konferencia jelentősége túlmutat témája – a Bánffy Miklós‑emlékév – tar‑
talmi üzenetén. Mindkét irányban átjárható szellemi hidat ver az erdélyi román–
magyar, távlatosabban pedig fontos mozzanat lehet a Románia és Magyarország 
közötti kapcsolatépítés manapság oly sok kolonccal, előítélettel, torzítással meg‑
terhelt útján. Hisszük, reméljük, hogy ez az esemény, ez a kötet fontos és haté‑
kony megtestesítője lesz abban a folyamatban, amelyet Németh László aforizmá‑
ja oly plasztikusan kijelöl: „a megismerés: megértés, a megértés: szeretet”.

Scriitor, dramaturg şi artist plastic Bánffy Miklós a fost o personalitate de 
seamă a vieţii culturale între anii 1920‑1940. Autorul articolului analizează activi‑
tatea artistică a lui Bánffy Miklós, cu ocazia unei conferinţe ce a avut loc în anul 
2014.

Hepehupa, nr. 4, 2014
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Szilágy / Szilágyság ‑                            
cel mai vechi ziar din Sălaj

Ziarul Szilágyság şi presa de limbă maghiară în general, are o lungă tradi‑
ţie în judeţul Sălaj (atât în forma sa actuală, cât şi în cea istorică de după 1876). 
Conform cărţii Tiparul Sălăjean. File de istorie, apărută la Zalău în 1980, sub egida 
Întreprinderii Poligrafice Cluj, Tipografia Zalău şi a Arhivelor Statului, Filiala Sălaj 
– Zalău sub semnătura lui Valentin Dărăban, Doru E. Goron, Ioan Lăpuşan şi Ionel 
Penea, se arată că prima tipografie menţionată în documente este cea condusă de 
Dobay Sándor la Zalău. S‑a păstrat o carte de muncă tipărită în limbile germană 
şi maghiară, pe care apare imprimat numele oraşului, anul şi tipografia „Zilahon, 
1865. Nyomatott Dobay Sándornál”. Desigur, vechimea tipografiei este mai mare. 
Următoarea informaţie legată de tipografiile şi presa sălăjeană este din 1877, când 
de sub teascurile tipografiei lui Gámán Ferencz vede lumina tiparului primul ziar 
tipărit în Sălaj, intitulat simplu Szilágy (Sălaj). Ziarul a apărut în perioada 24 februa‑
rie 1877 – 27 decembrie 1879, editorul acestuia fiind Borbély Sámuel – profesor la 
Zalău. Ziarul avea un format mare de 44 x 30 cm, însă nu a rezistat decât doi ani, în 
1879 fiind nevoit să‑şi întrerupă apariţia din cauza problemelor financiare.

Trei ani mai târziu, în 11 noiembrie 1882 apărea la Zalău ziarul Szilágy és vidéke 
(Sălajul şi împrejurimile), fiind editat de avocatul Arday Balogh Sámuel.  Ziarul, de 
dimensiuni 45 x 29 cm, a rezistat pe piaţă mai puţin de un an. Până la data de 15 
aprilie 1883 când a încetat apariţia acestuia, au văzut lumina tiparului doar 23 de 
numere.

Efortul comunităţii locale de atunci de a avea o publicaţie a continuat, ast‑
fel că pe 6 mai 1883 avea să apară săptămânalul Szilágy (Sălaj), editorul acestuia 
fiind Dénes Lajos. De data aceasta, ziarul avea să aibă o apariţie săptămânală ne‑
întreruptă (chiar dacă şi‑a schimbat numele şi a avut mai mulţi proprietari) de 61 
de ani până în 12 octombrie 1944. Ziarul Szilágy din 1883 avea dimensiunile de 
47 x 31,5 cm. În 1886 se schimbă editorul acestuia, profesorul Kincs Gyula de 
la Colegiul Reformat „Wesselényi”, transformând în 1888 ziarul într‑o publicaţie 
oficială a administraţiei judeţene. Ziarul apare săptămânal cu unele sincope,  între 
anii 1889‑1895 fiind editat de Petri Mór, apoi din 1903 de către Both István, iar din 
1910 de către Kapus Sámuel.

MIrEL Matyas
Caiete Silvane
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     Ady Endre a debutat în Szilágy
     
În anul 1896, în ediţia sa din 22 martie, săptămânalul Szilágy publică poezia 

Márczius 20 (20 Martie) semnată cu iniţialele A.E. Este prima poezie publicată a ma‑
relui poet Ady Endre (1877‑1919), care între anii 1892‑1896 a studiat la Colegiul 
Reformat „Wesselényi” din Zalău. Semnătura cu iniţialele A.E (Ady Endre) se da‑
torează reticenţei faţă de încercările sale literare, ale profesorului său de maghiară 
Kincs Gyula (1859‑1915) director al colegiului între anii 1886‑1897. Poezia Márczius 
20 este dedicată revoluţionarului Kossuth Lajos decedat pe 20 martie 1894. De‑a 
lungul anilor, ziarul Szilágy şi continuatorul acestuia din 1910, Szilágyság, publică 
mai multe poezii din opera lui Ady Endre. Pe măsură ce acesta devine cunoscut ca 
şi poet, versurile vor fi semnate cu numele lui întreg.  

Numere aniversare ale ziarului Szilágy
        
Şi anul 1902 este important în istoria ziarului Szilágy. În Zalău (sau Zilah, 

aşa cum este denumit oraşul în limba maghiară) are loc un eveniment extrem de 
important din punct de vedere urbanistic. Sculptorul Fadrusz János (1858‑1903) 
avea să inaugureze, la data de 18 septembrie 1902, două din operele sale cele mai 
cunoscute: Turul şi Statuia baronului Wesselényi Miklós. Zalăul devenea astfel singurul 
oraş care avea două opere realizate de Fadrusz János. Abia peste o lună, la data de 
12 octombrie, avea să fie dezvelită la Cluj / Kolosvár cea mai celebră dintre toate 
sculpturile sale, monumentul lui Matia Corvin. Ziarul Szilágy consacră câteva nu‑
mere acestui eveniment. Cu câteva zile înainte de dezvelirea statuilor este redat 
programul activităţilor. Ediţia din 18 septembrie 1902 se deschide cu un amplu text 
ce se întinde pe două pagini de ziar, semnat de Fadrusz János şi intitulat „A magyar 
rovás‑irás” („Scriere runică”), fiind cunoscută fascinaţia sculptorului faţă de acest 
fel de scriere.

Ediţia ziarului din 21 septembrie 1902 este dedicată aproape în întregime 
evenimentului care a marcat la Zalău dezvelirea celor două monumente. Sunt ti‑
părite toate discursurile rostite cu această ocazie, este tipărită oda dedicată baronu‑
lui Wesselényi, ce a fost declarată câştigătoare la un concurs organizat în memoria 
acestuia, apar amănunte interesante legate de banchetul de după eveniment (care 
costa 4 coroane!) sau despre punerea în vânzare de către Seres Samu a primelor 
cărţi poştale cu monumentul din Zalău.

Ediţia din 5 octombrie 1902 cuprinde şi primele imagini apărute în presa scri‑
să a celor două monumente din Zalău. Pe prima pagină apare imaginea în care 
se vede actualul sediu al Bibliotecii Judeţene şi mulţimea adunată în jurul statuii. 
Probabil este făcută de la geamul clădirii Transilvania. Şi paginile următoare conţin 
alte patru imagini mari, cu aspecte de la dezvelirea monumentelor. Surprinde cali‑
tatea acestor imagini, acurateţea cu care sunt redate detaliile. Din păcate, sculptorul 
nu apucă să se bucure prea mult de succesul obţinut. Se stinge din viaţă răpus de 



114 • Anuarul presei sălăjene 2015 / Mirel Matyas

tuberculoză pe 25 octombrie 1903. Necrologul este publicat şi de presa sălăjeană. 
Astfel, ziarul Szilágy îi dedică un număr special pe 29 octombrie 1903, publicând pe 
prima pagină poza sculptorului. La data de 1 noiembrie 1903, un alt ziar ce apărea 
la Zalău, Szilágysági Hirlap anunţă decesul sculptorului.

Trebuie amintit şi numărul aniversar al ziarului Szilágy din 14 mai 1908, când 
se aniversau 25 de ani de la apariţia ziarului, raportaţi la anul 1883. Această ediţie 
este importantă şi ca document, având semnăturile lui Kincs Gyula, Both István 
sau Ady Lajos, fratele poetului Ady Endre. Numărul aniversar se deschide cu ar‑
ticolul de fond al lui Both István, intitulat „Huszonöt esztendő” („25 de ani”), iar în 
pagina 4 apare un articol semnat de Ady Endre intitulat „A Szilágy büne” („Păcatul 
Sălajului”) în care rememorează episodul în care în 22 martie 1896 a publicat pri‑
ma sa poezie. Poetul făcea referire la faptul că prin publicarea primelor sale poezii, 
încurajat fiind de profesorii Kincs Gyula şi Both István, a „păcătuit” în sensul că 
s‑a îndreptat spre poezie şi nu spre o carieră juridică. Începând cu pagina 11, ziarul 
obişnuit este completat cu încă 24 de pagini numerotate cu cifre romane de la I 
la XXIV, pagini în care (mai puţin ultimele două ce conţin reclame) sunt evocate 
momentele definitorii în istoria de 25 de ani a ziarului. Acest supliment aniversar se 
intitulează „MELLÉKLET A SZILÁGY JUBILÁRIS SZÁMÁHOZ” (Supliment 
al numărului jubiliar al ziarului Szilágy). Chiar în prima pagină a suplimentului, edi‑
torul de atunci al ziarului, Kincs Gyula realizează o istorie a ziarului. Sunt amintite 
şi tipografiile care au editat ziarul: Gámán Ferencz (1883), Takáts Gyula és társa 
(1884‑1888),  Takats Lajos (1888), Weisbergger Soma (1889) şi Seres Samuel (din 
1891). Aceasta din urmă va funcţiona fără întrerupere până la naţionalizarea sa în 
1948, aici apărând toate ediţiile ulterioare anului 1889 ale ziarului. Interesantă este 
şi informaţia legată de preţul ziarului: abonamentul pentru un an era de 8 coroane, 
pentru 6 luni ziarul costa 4 coroane, iar pentru 3 luni 2 coroane. Pentru unele cate‑
gorii sociale cum ar fi preoţii şi dascălii exista reducere la abonamentul anual. Astfel 
preoţii plăteau doar 6 coroane pentru abonamentul de un an, iar dascălii 5 coroane. 
Preţul unui exemplar era de 60 fileri.

      
Szilágy devine Szilágyság

      
1910 este anul în care ziarul îşi schimbă definitiv numele, transformându‑se 

din Szilágy în Szilágyság (din Sălaj în Sălajul), odată cu ediţia din 4 august 1910. 
Termenul de Szilágyság face referire la zona etnografică suprapusă atunci în mare 
parte peste comitatul Sălaj (din care nu făcea parte şi zona actuală din partea de 
sud a judeţului – zona denumită şi Ţara Călatei). Ziarul va apărea neîntrerupt cu 
acest nume până în 12 octombrie 1944. Forma ziarului este mare, având dimen‑
siunile 41 x 28,5 cm. Fiind cel mai important ziar care apărea în judeţul Sălaj, în 
paginile sale vom găsi reflectată viaţa culturală şi realităţile de zi cu zi a localităţilor 
judeţului, îndeosebi a Zalăului. Pentru cunoscătorii de limbă maghiară, ziarul este 
o adevărată sursă de informare despre istoria oraşului reflectată prin presa vremii. 
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Odată cu izbucnirea Primului Război Mondial, paginile ziarului alocă din ce în ce 
mai mult spaţiu războiului, fiind descrise operaţiunile principale de pe front. Viaţa 
culturală intră într‑un oarecare con de umbră, fără a dispărea însă. Deşi cenzura 
dictată de condiţiile de război şi autocenzura impusă afectează reflectarea realităţii, 
ziarul rămâne o sursă credibilă de informaţii. În anii războiului, cenzura militară 
îşi spunea cuvântul. Este ciudat să vezi ziarul în forma lui tipărită, având prima 
pagină fie complet, fie parţial albă. Despre felul în care Primul Război Mondial a 
fost oglindit în Szilágyság a scris domnul profesor László László două articole ce pot 
fi citite on‑line pe portalul Transindex (http://itthon.transindex.ro/?cikk=24007 şi 
http://itthon.transindex.ro/?cikk=24058).

În 1919, la sfârşitul războiului, ziarul se intitula „Szilágyság. Politikai és 
Társadalmi Hetilap. A Szilágyvármegyei Községi és Köriegyzok Egyesületének Hivatalos 
Lapja” (Sălajul. Săptămânal politic şi social. Ziarul oficial al asociaţiei secretarilor de comună 
şi plasă) şi costa 30 fileri, iar un abonament anual costa 16 coroane. În ediţia din 31 
ianuarie 1919 apare necrologul poetului Ady Endre, iar în ediţia din 4 iulie 1919 şi 
cel al baronului Wesselényi Ferenc (1875‑1919). Acesta era reprezentantul ales al 
nobilimii, responsabil cu implementarea politicilor statului la nivel local, funcţie 
asimilată cu cea a unui prefect din zilele noastre. În 1920, odată cu instaurarea ad‑
ministraţiei româneşti în Transilvania, ziarul avea pentru prima dată pe frontispiciu 
numele localităţii scris şi în limba română. Iată de exemplu, ediţia din 3 septembrie 
1920 se intitula „Szilágyság. Politikai és Társadalmi Hetilap”  (Sălajul. Săptămânal politic 
şi social) iar deasupra numelui ziarului scria „Zalau (Zilah) 1920, szeptember, 3”, iar 
mai în dreapta „Cenzurat: Trufasiu”. Să fie numele celui responsabil cu cenzura? O 
săptămână mai târziu, pe 10 septembrie de pe ziar dispare menţiunea „cenzurat”. 
Acest număr avea să fie ultimul în care preţul era trecut în coroane ungureşti. Pe 
ziarul din 10 septembrie 1920 scria „Egyes szám ára 2 korona”, iar după o săptămână, 
în 17 septembrie 1920 pe ziar scria „Egyes szám ára 1 Leu”. Tot în paginile acestei 
ediţii apar preţurile produselor de bază exprimate în lei româneşti.

 La data de 12 octombrie 1944, după 61 de ani de apariţie neîntreruptă (sub di‑
verse nume şi având diverşi editori) ziarul de limbă maghiară Szilágyság îşi încetează 
apariţia. Vor urma 46 de ani fără presă de limbă maghiară în Sălaj. 

Desigur, s‑ar putea scrie o istorie mult mai amănunţită a ziarului, a oraşului 
Zalău şi a judeţului Sălaj aşa cum a fost reflectată în paginile ziarului. Rămâne ca 
istoricii interesaţi să o facă în viitor. Le stă la dispoziţie colecţia (aproape completă) 
ziarului aflată în Biblioteca Documentară a Casei Corpului Didactic Zalău sau cea 
aflată în arhivele Parohiei Reformate Zalău. O digitalizare a colecţiei ar fi un de‑
mers necesar. 

Vom continua scurta istorie a ziarului Szilágyság din perioada 1990‑2015 în‑
tr‑un alt articol. Mulţumesc pe această cale domnilor Jozsá László şi Fejér László 
pentru amabilitatea de a‑mi pune la dispoziţie o parte din materiale şi pentru răb‑
darea de a citi acest material
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Caiete Silvane, nr. 126/iulie 2015



Comoara din Zalău

Cititorul care vede titlul acestui articol ar putea crede că la Zalău a fost desco‑
perită o comoară, că arheologii au scos la lumină cine ştie ce artefacte sau obiecte 
preţioase. Nu este aşa, deşi n‑ar fi exclus ca într‑o zi să se găsească astfel de comori 
materiale, ascunse de‑a lungul mileniilor. Comoara despre care vrem să vorbim în 
articolul de faţă, nu este neapărat materială, ci mai degrabă una spirituală. Însă, la 
fel ca şi celelalte comori, este bine ascunsă privirilor. Este vorba despre impresio‑
nanta colecţie de carte veche a Bibliotecii Documentare a Casei Corpului Didactic 
Zalău. Biblioteca, adăpostită într‑o încăpere spaţioasă a fostului Colegiu Reformat 
Wesselényi azi Colegiul Naţional „Silvania” Zalău, reprezintă pentru cercetători, 
istorici, filologi, dar şi pentru orice cetăţean interesat de carte veche, o adevărată 
comoară.

Publicul larg nu ştie mare lucru despre această bibliotecă. Eventual, cei care au 
citit articolul, consistent de altfel, al doamnei Dénes Csilla intitulat „Istoria unei bi‑
blioteci uitate”, apărut în ediţia electronică a revistei BiblioRev a Bibliotecii Centrale 
Universitare „Lucian Blaga” din Cluj‑Napoca şi preluat în întregime în cartea De la 
Colegiul Reformat la CNS a profesorului  László László. În afara acestui material, alte 
informaţii despre „comoara” ascunsă între pereţii Colegiului Naţional „Silvania” 
sunt lacunare. Mai există succinte referiri la fondul de carte al bibliotecii pe pagi‑
na de internet a Primăriei Municipiului Zalău sau pe excepţionalul portal turistic 
Welcome to Romania, ambele fiind preluări ale descrierii de pe site‑ul CCD Sălaj. 
Au mai apărut de‑a lungul vremii o serie de articole în revistele de cultură sălăjene, 
multe dintre ele semnate de Ioan‑Maria Oros – cercetător ştiinţific şi expert în car‑
te veche la Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău. De asemenea, doamna Rodica 
Turc, bibliotecar la Casa Corpului Didactic Sălaj, a publicat în „Ora Şcolii” articolul 
„Biblioteca Documentară a Casei Corpului Didactic Sălaj”.
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Conform surselor bibliografice consultate, istoricul bibliotecii este legat de 
istoricul instituţiei căreia îi aparţine. „Începuturile celui mai vechi liceu din Zalău şi din 
judeţul Sălaj îşi are rădăcinile în secolul al XVII‑lea: în anul 1646 la Zalău funcţiona deja un 
gimnaziu reformat (calvinist)” – scrie profesorul László László. Este foarte probabil ca 
bazele actualei biblioteci să se fi pus atunci. „O primă dată concretă asupra existen‑
ţei bibliotecii este anul 1689, înscris în registrul matricol al şcolii, iar în 1713 tot în 
registrul matricol figurează ca mărturie următoarea inscripţie: LIBRI SCHOLAE 
ZILAHINAE – Anno Domini 1713” se arată în istoricul bibliotecii, aşa cum apare 
el pe site‑ul CCD Sălaj. În studiul doamnei Dénes Csilla se arată că: „Un astfel de 
catalog, apărut în anul 1713 sub denumirea de Libri Scholae Zilahinae, conţine 45 
de titluri, însă aceste publicaţii, cu excepţia a două‑trei volume, conform catalo‑
gului din 1762, au fost distruse, lângă fiecare titlu regăsindu‑se menţiunea «perit». 
Aflăm că în anul 1767 în inventarul bibliotecii se mai aflau 14 cărţi, pentru ca în 
anul 1774, majoritatea să se fi pierdut”.

Fondul de carte de astăzi al bibliotecii conţine colecţii şi volume din secolele 
XVI‑XX. Bazele ei au fost puse de Salamon József, care adresează sălăjenilor un 
apel la reconstruirea vechii biblioteci. Apelul lansat nu a rămas fără ecou, astfel că 
în 1851 exista un fond de 362 de volume, fiind amintiţi un număr de 52 de dona‑
tori, dintre care cel mai important este baronul Wesselényi Miklós (1796‑1850). 
Acesta lasă moştenire bibliotecii Colegiului Reformat 2847 de volume. Urmează 
Gyarmathi Sámuel (1751‑1830) – medic şi lingvist transilvănean – el însuşi fost 
elev, profesor şi director al colegiului între anii 1800‑1809, care îşi donează bibli‑
oteca în totalitate, şi Salamon József (1790‑1871), director al colegiului între anii 
1815‑1830, care donează nu mai puţin de 746 de cărţi. Printre donatori se numără 
şi Szikszai Lajos (1825‑1897) – vicecomitele judeţului Sălaj. Odată cu construirea 
noului corp de clădire între anii 1902‑1903, sub comanda lui Kincs Gyula (director 
al colegiului în perioada 1897‑1915), biblioteca se mută în sala în care funcţionează 
şi astăzi. În anul 1914, biblioteca devine publică, accesul fiind permis oricărui ce‑
tăţean cu vârsta peste 18 ani şi având domiciliul în Zalău. În anul 1938, cataloagele 
originale arată că exista un fond de carte ce însuma 11.660 de exemplare, pen‑
tru ca în 1948 acesta să ajungă la 22.416 exemplare. După cel de‑al Doilea Război 
Mondial, odată cu naţionalizarea din 1948, fondul de carte ajunge în administrarea 
Bibliotecii Centrale Universitare din Cluj‑Napoca, pentru ca, din anul 1971, să de‑
vină parte a Bibliotecii Documentare administrate de Casa Corpului Didactic Sălaj. 
În prezent, fondul de carte, împreună cu colecţiile de publicaţii locale antebelice 
şi interbelice, anuare şcolare, biblioteca vechiului Colegiu Reformat numără peste 
40.000 de exemplare.

Aşadar, aceasta este istoria „comorii” adăpostită în clădirea actualului Colegiu 
Naţional „Silvania”. Nu este o bibliotecă închisă, doar pentru cercetători, cum e 
o altă „bijuterie” – colecţia de carte veche a Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă 
Zalău, ci aici, la Biblioteca Documentară oricine poate ajunge. Doar că accesul este 
restricţionat şi, pentru a ajunge acolo, ai nevoie de o aprobare din partea directo‑
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rului Casei Corpului Didactic, de asemenea, trebuie să fii însoţit de bibliotecarul 
acestei instituţii. Cum însă există doar un singur bibliotecar, în persoana doamnei 
Rodica Turc, care mai are şi alte atribuţii de serviciu datorită lipsei de personal din 
instituţie, chiar aprobată fiind cererea ta, trebuie să găseşti momentul prielnic când 
doamna bibliotecar te poate însoţi. 

Însă aşteptarea merită tot efortul. După ce treci de cele două uşi masive ză‑
vorâte cu încuietori solide, dai de „comoară”. Într‑o sală spaţioasă, într‑o lumină 
difuză dată de un bec chior ce spânzură de tavanul înalt, vezi rafturi nesfârşite de 
cărţi. Treptat, ochiul se obişnuieşte cu semiobscuritatea accentuată şi de draperiile 
grele ce maschează geamurile. Bibliotecara îşi ia mănuşile, ca o măsură de precauţie 
împotriva prafului şi a bacteriilor dezvoltate aici, în acest mediu închis, şi este gata 
să te servească. Există două sau trei birouri simple, de fapt nişte mese cu scaune, 
unde poţi lectura în voie cartea care te interesează. Asta dacă stăpâneşti limbile la‑
tină, greacă, maghiară, franceză, germană, olandeză etc. Realizezi că nu ai de a face 
cu o bibliotecă obişnuită, toate cărţile sunt vechi, fiecare valoroasă în felul ei. Sunt 
cărţi de specialitate, de matematică, fizică, chimie, ştiinţe naturale, geografie, istorie, 
medicină, ştiinţe juridice, dicţionare sau enciclopedii. Cărţile au cote de inventar, 
unele chiar mai multe cote, semn că de‑a lungul anilor s‑a încercat de mai multe 
ori inventarierea acestora. Până şi bibliotecara se descurcă greu, trebuie să caute 
cartea într‑un registru mare, care, judecând după format şi stil, este din anii ’60‑’70. 
Însă nu întotdeauna numărul de inventar de acolo coincide cu cel afişat pe raft de 
către predecesorii ei. Dacă cititorul sau cercetătorul este interesat de un anumit 
domeniu, atunci poate consulta fişele tematice scrise caligrafic şi depozitate în cutii 
ale căror cotoare imită foarte bine cotoarele cărţilor vechi. Fişele nu sunt complete, 
nimeni nu a reuşit să ducă munca de inventariere la bun sfârşit. 

Pe un perete se află un tablou ce reprezintă un portret al lui Gyarmathi Sámuel 
ce datează din secolul al XVIII‑lea, fiind executat se pare la Viena, iar pe una dintre 
vitrine poate fi admirat vechiul sigiliu al Colegiului Reformat. Pe unul dintre raftu‑
rile încadrate de două geamuri ce dau înspre curtea mică a liceului sunt periodicele, 
printre ele colecţiile ziarelor ce au apărut la Zalău la începutul secolului trecut: 
tomuri întregi din Szilágy, Szilágysági Hirlap sau  Szilágyság. Pe alte rafturi sute, mii 
de cărţi. Jos, în dulapuri alte ziare ungureşti sau româneşti sau manuscrise. Printre 
acestea, un manuscris în latină scris de Georgii Werestói la 1761, cu o dedicaţie 
pentru baronul Wesselényi: Systema Physicum.

Cele mai valoroase cărţi din bibliotecă se află separat, într‑o cameră mică, să 
tot aibă şase metri pătraţi. Pereţii acesteia sunt tapetaţi cu rafturi pline de cărţi. Se 
vede că sunt vechi, pe cotoarele acestora abia se mai poate citi ceva. O etichetă 
poartă inscripţia „carte publicată în secolul al XVI‑lea”. Majoritatea cărţilor sunt în 
greacă, latină sau slavonă. Pe masa din mijlocul camerei se află câteva cărţi: Biblia 
Hebraica alături de Historia Diplomatica de Statu Religionis Evangelica in Hungaria da‑
tată 1710 şi de Historia Pannonica: sive Hungaricarum Rerum Decades IV a lui Antonii 
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Bonfinii din 1680. Sunt sute de cărţi vechi, care mai de care mai interesante. Printre 
ele lucrări ale lui Platon, Homer, Aristotel, Kalvin sau Descartes.

Biblioteca Documentară a Casei Corpului Didactic Zalău, mai are o secţiune 
importantă şi valoroasă în acelaşi timp. Este vorba de colecţia de anuare ale colegii‑
lor reformate din fostul regat al Ungariei. Era o practică, impusă prin lege începând 
cu 1883, de către Ministerul Educaţiei ca fiecare colegiu să realizeze în fiecare an un 
anuar, ce conţinea date importante despre activitatea acestuia. Colegiile au început 
să facă schimb de anuare, astfel că în biblioteca fostului Colegiu Reformat de la 
Zalău se găsesc o serie de anuare ale unor colegii, care poate nu s‑au mai păstrat la 
ele acasă. 

Biblioteca Documentară ascunde multe alte „comori”. Poate că, într‑o zi, ci‑
neva se va gândi să digitalizeze măcar o parte din operele ce se află aici. Desigur, asta 
înseamnă identificarea unor importante resurse financiare şi umane. Dar cum alţii 
au reuşit, cum multe alte biblioteci s‑au deschis prin digitalizare spre publicul larg 
şi spre cercetători, considerăm că şi aici la Zalău, lucrurile ar putea fi mişcate din 
loc. Este păcat ca o astfel de „comoară” să rămână în continuare ascunsă!

Notă: Articolul original a fost publicat în noiembrie 2013 pe blogul Foto‑Travel 
(http://mirel‑matyas.blogspot.ro/2013/11/comoara‑din‑zalau.html), iar o varian‑
tă redusă a acestuia în cotidianul Magazin Sălăjean, ediţia din 15 noiembrie 2013 
(http://www.magazinsalajean.ro/cultura/comoara‑din‑zalau.html)
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Cătălina Briscan, la doar 25 de ani, zălăuanca 
leader de echipaj de stewardese şi‑a urmat 

visul chiar şi la celălalt capăt de lume

Cine a zis că esenţele tari se ţin 
în sticluţe mici cunoscuse probabil 
o Cătălină. Aşa cum am avut eu no‑
rocul să cunosc, o Cătălina decupa‑
tă parcă din cartea cu poveşti, o fată 
frumoasă, cu zâmbet larg, un om cu 
un suflet gata să cuprindă în el văz‑
duhurile. Pentru că, vedeţi, Cătălina 
din povestea noastră de astăzi a lăsat 
Zalăul natal, a lăsat Clujul unde şi‑a 
petrecut anii studenţiei şi a mers la 
capăt de lume pentru a‑şi urma visul 
şi a cuceri văzduhurile. Dorinţa de a fi însoţitor de zbor a devenit realitate pentru 
ea în urmă cu circa 2 ani, iar răbdarea şi profesionalismul i‑au adus în scurt timp şi 
promovarea în postura de leader de echipaj de stewardese. Greu a fost nu doar să se 
adapteze la o cultură total nouă şi diferită – în Arabia Saudită – ci faptul că nu mai 
putea lua telefonul şi suna acasă când dorul de părinţi şi de cei dragi dădea târcoale 
sufletului. A trebuit să‑i facă faţă, să se descurce cum a putut şi a ştiut mai bine, dar 
– după cum zice ea – a  învăţat că viaţa pe care o are depinde numai de cum alege 
ea să fie. Şi a reuşit: se bucură de fiecare decolare şi aterizare, răsărit şi apus, munţi 
şi mări peste care trece.

Doamnelor, domnilor, o fată de poveste: Cătălina Briscan.
Reporter: Lucrezi de ceva vreme peste hotare, iar mutatul de pe un 

continent pe altul pare să fie un lucru obişnuit pentru tine, un împachte‑
tat de bagaje, un zbor de avion şi o aterizare în siguranţă. Însă în spatele 
acestui paravan stă mult mai mult. Care este adevărata poveste, cum e să 
o iei de la capăt, de fiecare dată pe meleag străin?

MIhaELa MoLdovan
Sălajul pur şi simplu
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Cătălina Briscan: În luna octombrie se vor împlini 2 ani de când sunt în 
Arabia Saudită, iar începutul cred că a fost la fel de greu ca pentru oricine care şi‑a 
luat rămas bun de la familie, prieteni şi viaţa avută în ţară. Ţin minte că înainte de 
plecare eram entuziasmată de noul job şi curioasă, dar pe de altă parte eram extrem 
de îngrozită să încep totul de la zero, într‑o lume care îmi era total străină şi în care 
mă duceam singură.

Rep.: Ce anume te‑a determinat să pleci, după facultatea urmată în 
Cluj şi după ce deja aveai un job în acest oraş?

C.B.: Principalul motiv a fost jobul pe care urma să îl am. În România abia 
îndrăzneam să visez la el, din cauză că nu îmi permiteam să plătesc un training 
pentru stewardese, iar la companiile care recrutau şi fără training, nu îndeplineam 
condiţiile – înălţimea era problema mea (râde). Mi‑am urmat aşadar visul, chiar 
dacă a fost nevoie să mă duc până în celălalt capăt de lume.

Dorul face parte din viaţa mea, dar nu trebuie 
să îmi afecteze judecata.

Rep.: Cum a fost acomodarea într‑o ţară arabă, cu o cultură nouă, în 
mijlocul unui popor aflat în alt colţ de mapamond?

C.B.: Nu ştiu exact cât timp mi‑a luat să mă acomodez cu noua cultură sau 
cu noua lume pe care am ajuns să o cunosc, dar chiar dacă era total diferită de ceea 
ce am trăit eu, ştiam că trebuie să o fac ca să pot trăi acolo şi până la urmă am văzut 
că se poate.

Rep.: Cât de mult te‑a încercat dorul de casă, de familie, în primele 
luni după mutare?

C.B.: Dorul mă încearcă şi acum şi cred că oricâte ţări am schimba, dorul de 
casă şi de cei dragi va fi mereu prezent în noi. În primele luni a fost mai greu, pen‑
tru că era prima dată când m‑am mutat într‑o altă ţară. Nu mai puteam merge acasă 
în fiecare week‑end, aşa cum făceam când eram în facultate sau de sărbători, de la 
care nu lipseam niciodată. Vorbeam cu familia doar pe Skype şi nu era niciodată 
îndeajuns, dar m‑au susţinut enorm şi cu ajutorul lor am învăţat că dorul va face 
parte din viaţa mea, dar că nu trebuie să îl las să îmi afecteze judecata. Până la urmă, 
cu cât e mai mare dorul, cu atât mai dulce e reîntâlnirea.

Rep.: Care a fost cea mai mare provocare întâmpinată?
CB.: Încă mai cred că provocarea majoră a fost să decid să plec de acasă într‑o 

lume nouă şi atât de departe chiar dacă aveam doar 23 de ani şi eram singură. Ştiam 
că dacă era să am nevoie de ajutor, nu mai puteam lua telefonul şi suna, ci aveam să 
mă descurc cum puteam şi ştiam eu mai bine.

Rep.: În afara sutelor de ore de zbor, ce are în plus Cătălina de acum  
faţă de momentul în care a plecat din România?
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C.B.: Am mai crescut şi am învăţat să fiu independentă, mai responsabilă,să 
accept şi să convieţuiesc cu diferite naţionalităţi, obiceiuri şi am mai învăţat că viaţa 
pe care o am depinde numai de cum aleg eu să fie.

Îţi primeşti răsplata în mulţumirile şi zâmbetele pasagerilor.

Rep.: Ce este fantastic când lucrezi zilnic la înălţime?
C.B.: E fantastic faptul că nu te plictiseşti. Deocamdată mă bucur de fiecare 

decolare şi aterizare, răsărit şi apus, munţi şi mări peste care trecem. Da, munca este 
adesea grea şi uneori oboseala ne copleşeşte, dar îţi primeşti răsplata în mulţumirile 
şi zâmbetele pasagerilor sau a aprecierilor din partea companiei.

Rep.: Ai fost recent promovată în postul de leader de echipaj. Ce 
anume înseamnă în plus faţă de ce făceai înainte?

C.B.: Am fost avansată de la însoţitoare de zbor la leader de echipaj – lead 
flight attendant, iar acum sunt responsabilă pentru întreaga cabină, nu mai am doar 
aria mea, de întregul echipaj, de pasageri şi de întocmirea zilnică a rapoartelor de 
zbor pe care le‑am operat. Într‑un cuvânt, eu sunt responsabilă de cum vor decur‑
ge zborurile mele. Nu putem alege destinaţiile, dar putem alege cum va fi zborul 
către ele, iar eu încerc pe cât posibil să îl fac cât mai plăcut atât pentru pasageri, cât 
şi pentru echipajul cu care operez.

Rep: Cum ţii legătura cu familia, cu cei rămaşi acasă? Mai apucaţi să 
vă vedeţi? 

C.B.: Ţinem legătura cu ajutorul Skype‑ului sau a aplicaţiilor de pe telefon 
şi vorbim cât putem de des, chiar dacă uneori pare greu din cauza programelor de 
muncă sau a orelor decalate. Cât despre vacanţă, îmi e împărţită între părinţii şi 
fratele meu rămaşi în România şi sora mea care locuieşte în Paris. Încerc cât mai 
mult posibil să nu lipsesc din viaţa lor, pentru că ştiu prea bine că îmi lipsesc enorm.

Interesante îmi par căsătoriile aranjate

Rep.: Aterizând pe un tărâm şi făcând cu mâna unui altul, ai întâlnit 
vreun om care să îţi meargă din prima la suflet, care să te mişte cu felul lui 
de a fi, cu o idee, cu vreun gest spontan?

C.B.: Oameni frumoşi am întâlnit peste tot, de la ground staff din diferite ae‑
roporturi sau echipaj de la alte companii până la pasageri care au fost pentru prima 
data cu avionul. Un lucru pe care l‑am remarcat cel mai des e că nu contează de 
unde eşti, atâta timp cât vorbeşti politicos şi arăţi şi un mic zâmbet pe faţă, oamenii 
îţi vor răspunde şi se vor comporta la fel.

Rep.: Ce tradiţie ori obicei local te‑a surprins pe de‑a‑ntregul şi unde 
l‑ai descoperit?

C.B.: Sinceră să fiu, la început toate m‑au surprins (râde), dar cred că cel mai 
interesante îmi par căsătoriile aranjate. Deşi azi nu se mai practică aşa mult, am ob‑
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servat la cuplurile mai în vârstă că, deşi partenerii lor au fost aleşi de către altcineva, 
ei îşi purtau dragostea şi grija peste ani.

Rep.: Ce faci în timpul liber?
C.B.: În ziua de odihnă prefer să dorm, căci de obicei se acumulează multă 

oboseală după o săptămână de zboruri zilnice. Când am zilele libere, acestea sunt 
patru consecutive, prefer să ies din ţară să mă relaxez sau să văd o nouă destinaţie.

Rep.: Care este cea mai mare bucurie când cunoşti alt popor şi tră‑
ieşti în mijlocul lui?

C.B.:  Aş spune faptul că am parte de noi experienţe, că testez lucruri noi, 
cunosc oameni noi şi le învăţ cultura, iar timp ca să le văd pe toate, niciodată nu e 
suficient.

Rep.: Între o ţară şi alta, care e lucrul păstrat permanent în bagaj, 
care nu e niciodată uitat, pentru că îţi aminteşte de un anumit loc, de un 
moment special, prins între „Mereu” şi „A fost cândva?”.

C.B.: În bagaj am cele necesare, de la uniformă până la licenţe de zbor pe 
care trebuie să le am tot timpul la mine, dar în afară de acestea port cu mine lucruri 
care îmi amintesc de cei dragi, cum ar fi un lănţişor, o brăţară pe care o ascund sub 
mânecă sau un mic ineluş.

Rep.: Citisem undeva că, demult, marinarii îşi urau la început de că‑
lătorie „Vânt la pupa!” Ce îşi urează la început de zbor cei porniţi să cu‑
cerească văzduhurile?

C.B.: Noi ne urăm zboruri line între românce sau safe flights cu restul cole‑
gilor. Toţi ne dorim să nu avem parte de incidente sau accidente la bord, urgenţe 
medicale sau vreme capricioasă. Chiar dacă nu am probleme cu turbulenţele, câte‑
odată prefer să nu le simt deloc, în special după o masă copioasă (râde).

Sălajul pur şi simplu, august 2015



Eric de Sena, cercetătorul 
pasionat de arheologie, care a 

lăsat Roma pentru Sălaj 
„România este încă o bijuterie ascunsă într‑un bolovan”

A fost pentru prima dată în România în 2003, şi de atunci a tot revenit peri‑
odic în Sălaj, până când, fermecat cu totul de natura şi frumuseţile ei încă nealte‑
rate de aici, de mâncarea sănătoasă, de tradiţiile locului, de istoria fascinantă şi de 
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oamenii care l‑au primit cu braţele deschise, a ajuns să se stabilească la Zalău. Ba 
mai mult, hotărât să rămână pentru mai multă vreme, poate pentru totdeauna, aici 
unde şi‑a regăsit liniştea, cercetătorul şi profesorul de arheologie Eric de Sena şi‑a 
întemeiat o familie.

Reporter: În ultimii trei ani ai avut parte de o mulţime de provocări 
şi schimbări, dintre care una – fie ea şi temporară – a însemnat un job în 
Sofia, Bulgaria. Ce anume a presupus rolul acesta şi cât de diferit a fost 
faţă de ce ai făcut tu anterior?

Eric de Sena: Am fost directorul unui Centru de cercetare american locali‑
zat în Bulgaria – unul din cele circa 28 astfel de centre existente la nivel mondial. 
A fost o poziţie foarte importantă în cadrul unui institut care susţinea anual apro‑
ximativ 50 de studenţi americani şi bulgari, oferind granturi pentru conservarea 
siturilor, publicând cărţi şi deţinând o bibliotecă impresionantă. Am putut să mă 
folosesc de abilităţile mele, dar în acelaşi timp am avut parte de provocări privind 
noi responsabilităţi, cum ar fi fundraising‑ul şi faptul de a‑i menţine satisfăcuţi pe 
cei care ne‑au susţinut, pe donatori, cu activităţile desfăşurate. În Roma, Italia, am 
fost profesor de Arheologie şi Istoria Artei pentru circa zece ani. În acelaşi an, am 
fost preşedintele departamentului de Istoria Artei al Universităţii „John Cabot” 
din Roma – pentru patru ani – o poziţie administrativă din care am condus un staff 
de 20 de profesori şi m‑am ocupat, împreună cu partea administrativă, de dezvol‑
tarea de programe academice şi asigurarea că acestea sunt calitative. Mi‑am folosit 
skills‑urile pedagogice, administrative şi de cercetare în Bulgaria. Job‑ul din Sofia 
m‑a scos din „carapacea” academică şi m‑a făcut să interacţionez şi să mă ocup 
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de personalul business şi din cadrul Ambasadei. În acelaşi timp, m‑a făcut să mă 
deschid către acele părţi ale arheologiei care privesc publicul – conservarea siturilor 
şi prezentarea lor către publicul larg sau expoziţii în muzee. Cercetarea academică 
este, bineînţeles, importantă, dar crucial este modul în care publicul are acces sem‑
nificativ la situri şi la materialul arheologic, pentru că astfel este mai bine informat, 
iar asta poate duce la mai multe donaţii pentru siturile istorice şi arheologice.

„Românii sunt mai optimişti şi mai fericiţi”

Rep.: România şi Bulgaria sunt în aceeaşi parte a Europei şi cumva 
împart şi o bună parte din istorie. Ai găsit similarităţi în modul de viaţă al 
celor două popoare cât timp ai stat în Bulgaria?

EdS: Am găsit similarităţi şi diferenţe. Cele două ţări sunt în aceeaşi regiune 
şi împart anumite lucruri – gastronomie, economie, speranţe pentru viitor, „wes‑
ternization”, corupţie. Amândouă ţările au încă dificultăţi economice, politice sau 
în ceea ce priveşte identitatea (trecut vs. present, Vest vs. Est). Totuşi sunt şi multe 
diferenţe, începând cu limba şi etnia diferită. Socialismul a avut o formă diferită în 
cele două ţări, la fel şi revoluţia din 1989. Ambele popoare au temeri şi îngrijorări 
privind viitorul – mulţi oameni sunt nemulţumiţi de clasa politică şi de faptul că 
România şi Bulgaria sunt cele mai sărace ţări din EU. În general românii sunt mai 
optimişti şi mai fericiţi. Cred că nu analizează atât de mult şi iau lucrurile aşa cum 
sunt, bucurându‑se de ceea ce au. Am observat mari schimbări în România faţă de 
2003, când am fost aici pentru prima dată, cele mai multe la nivel micro – case noi, 
maşini, afaceri mici etc., dar şi la nivel macro – infrastructura s‑a dezvoltat, viaţa la 
oraş a cunoscut îmbunătăţiri etc. Mai e drum lung de parcurs, dar dacă toţi pun 
umărul, cu un leadership deschis, cu abnegaţie, potenţial este uriaş şi ambele ţări 
pot să se ridice în ceea ce priveşte scorurile economice.

Rep.: Familiarizat deja cu cultura noastră şi cu oamenii din Sălaj, ai 
decis să te stabileşti în Zalău. Ce crezi despre traiul în Zalău?

EdS.: Zalăul e grozav! Am crescut într‑un oraş mic, asemănător cu Şimleul 
ori cu Jiboul şi am locuit apoi în Roma, un oraş cosmopolit, mai mult de zece ani. 
Prefer mult mai mult oraşele mici şi apropierea de natură. Zalăul are aproape tot 
ce ne trebuie şi are totodată şi o viaţă culturală interesantă – cu muzee, concerte, 
o mulţime de tradiţii. Oamenii sunt foarte prietenoşi şi săritori la nevoie şi sunt 
mândri de Zalău şi Sălaj. La doar 15 minute de condus, eşti deja la ţară şi în 75 de 
minute, eşti în Cluj. Poate ne‑ar prinde bine un teatru şi un KFC, dar viaţa aici este 
bună.

Rep.: Ce‑ţi place cel mai mult referitor la viaţa în Zalău?
EdS: Faptul că sunt cu familia mea.
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Vrea Transylvania Alive

Rep.: Ai descoperit Zalăul şi Sălajul cu ani în urmă via Porolissum, 
dar din păcate nu avem aici o universitate comparabilă cu cele unde tu 
ai lucrat în Italia şi Bulgaria. Am înţeles că ai o idee prin care să rămâi în 
contact cu Porolissum, dar să implici în acelaşi timp în proiectul tău stu‑
denţi internaţionali. Spune‑mi, te rog, mai multe despre aceasta.

EdS.: În martie anul acesta am creat o asociaţie, Transylvania Alive Association 
for Cultural Heritage (www‑transylvania‑alive.org). Aşa cum spune şi nume‑
le, scopul este studierea şi promovarea patrimoniului cultural al României, de la 
preistorie până în timpurile actuale. Pentru că România este atât de mare, ne‑am 
concentrat atenţia pe regiunea de nord‑vest. Cu Transylvania Alive putem să or‑
ganizăm săpături cu colegii din muzeele şi universităţile româneşti. De asemenea, 
suntem interesaţi de promovarea tuturor siturilor istorice căte turişti. De fapt, unul 
din proiectele mele este dezvoltarea unei baze de date online cu siturile istorice. 
Siturile antice sunt incluse şi ele, dar mă bucur mult când cercetez siturile mai mo‑
derne, precum bisericile de lemn sau castelele din perioada Austro‑Ungară.

Sfat pentru studenţii străini aflaţi prima dată în România: 
„Să vină iar şi iar” 

Rep.: Care este cel mai preţios sfat al tău pentru studenţii străini care 
vizitează România pentru prima dată?

EdS.: Să vină iar şi iar. România are multe de oferit, chiar dacă eşti de profil 
umanist, business, ştiinţe politice sau botanist. Oamenii de aici sunt foarte receptivi 
faţă de studenţii şi cercetătorii străini.

Rep.: Când vorbeşti despre Porolissum o faci minunat şi cu pasiune. 
Ce înseamnă de fapt Porolissum pentru tine?

EdS.: Este un important sit arheologic unde am condus săpăturile cu 
Alexandru Matei timp de şapte ani şi am instruit peste 80 de studenţi străini. Am 
făcut treabă bună şi ne pregătim să scoatem publicaţii mult aşteptate despre asta. 
Sunt foarte mândru să fiu unul din puţinii cercetători străini care au lucrat în aceas‑
tă regiune şi sunt fericit că aşa mulţi studenţi străini s‑au îndrăgostit de aceste locuri 
şi de oameni. Mă voi întoarce mereu la Porolissum, dar am început să documentez 
multe situri arheologice din regiune care sunt mult mai puţin cunoscute, începând 
cu un proiect numit Studiul Văii Agrijului, unde vrem să documentăm toate situ‑
rile arheologice cunoscute care se află între Buciumi şi Jibou, ca să putem urmări 
existenţa umană de‑a lungul a mai mult de 500 de ani.

Rep.: Să zicem că avem o sumă mare de bani pentru a fi investită la 
Porolissum. Pe ce ar trebui să ne concentrăm mai întâi?

EdS.: Autorităţile judeţene investesc deja aici, dezvoltând infrastructura şi 
reconstruind câteva din clădirile romane. Informaţia despre Porolissum este cruci‑
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ală – panouri informatice care să fie rezistente la apă lângă toate clădirile, scrise în 
română şi engleză, de asemenea broşuri în română şi în principalele limbi de cir‑
culaţie europeană. Dacă ar fi să obţin un grant important, aş conserva zona forului 
roman de la Porolissum. Însă Porolissumul este doar unul din siturile sălăjene şi 
aş spera că prin EU sau cu alte granturi, situri mai puţin cunoscute pot fi puse în 
valoare. Multe situri nici măcar nu necesită conservare. Au nevoie doar de indica‑
toare rutiere bune care să‑i îndrume pe vizitatori spre ele şi informaţie la faţa locu‑
lui. Asta e ceea ce vreau să fac prin Transylvania Alive, în colaborare cu Consiliul 
Judeţean şi cu primăriile din judeţ.

Trebuie investit în promovarea României 
peste graniţă

Rep.: Ai vizitat prima dată Sălajul în urmă cu 12 ani şi acum trăieşti 
practic în Zalău. După atâta timp, ce diferenţe remarci în ceea ce ţine de 
oportunităţile pe care le oferă turiştilor? 

EdS.: Voi începe mai pe larg cu România. Multe din oraşe, cum ar fi Baia 
Mare, Timişoara şi Cluj‑Napoca au fost supuse unor dezvoltări importante în ul‑
tima decadă. Infrastructura s‑a îmbunătăţit, centrele istorice s‑au schimbat la faţă, 
peste tot sunt multe hoteluri şi restaurante bune. Sunt mai multe ghiduri turistice 
disponibile turiştilor. Mijloacele de transport în comun sunt încă aceleaşi – trenu‑
rile şi autobuzele sunt încete, sunt puţine autostrăzi. Dar asta nu e pe deplin un 
lucru rău – turiştii au mai mult timp să privească pe fereastră, mai multe şanse să 
opreşti pe drumuri de ţară pentru că ai în faţă o turmă de oi sau vite – ceea ce nu 
este un lucru uşor de găsit în vest. Totuşi, vom fi bucuroşi cu toţii când reţeaua de 
autostrăzi va fi în sfârşit dezvoltată. Închipuie‑ţi cum e să călătoreşti de la Oradea 
la Braşov în doar câteva ore! Bucureştiul trebuie să investească în promovarea 
României în ţările vest‑europene, pentru cele două Americi, Australia şi Asia. Sunt 
atât de mulţi turişti care au fost deja în Anglia, Franţa, Spania şi Italia şi care vor ceva 
nou. România este încă o bijuterie ascunsă într‑un bolovan. Autorităţile centrale şi 
judeţene trebuie să continue să îmbunătăţească infrastructura, să conserve siturile, 
să încurajeze antreprenorii să investească în hoteluri, restaurante, ghiduri pentru 
grupurile de turişti şi trebuie să dea de ştire peste graniţă. Filmări sponsorizate care 
pot fi vizualizate online sau prin satelit. Autorităţile locale şi centrale fac o treabă 
grozavă promovând cultura la nivel naţional, dar trebuie să dea de ştire lumii şi 
să se asigure că turiştii au o experienţă de neuitat. Cât despre Sălaj, s‑a schimbat 
relativ puţin, excepţie făcând Porolissum şi Grădina Botanică din Jibou. Consiliul 
Judeţean (CJ) Sălaj abia începe să îmbunătăţească lucrurile la Porolissum – încă 
nu există un punct de informare turistică, iar un turist însetat nu poate găsi niciun 
punct de unde să cumpere ceva în interiorul sitului. Nu există informaţie în in‑
teriorul acestuia. La Grădina Botanică din Jibou s‑au făcut investiţii majore între 
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2007 – 2010 şi e o plăcere să o vizitezi. Mi‑aş dori să se investească în Castelul 
Wesselényi, un important monument al judeţului.

Rep.: Ai câteva idei foarte interesante privind promovarea României 
peste graniţă. Spune‑ne, te rog, mai multe despre asta. 

EdS.: CJ Sălaj şi Muzeul Judeţean Sălaj fac o treabă excelentă de câţiva ani 
încoace. Muzeul a fost modernizat complet şi siturile de la Porolissum şi Buciumi 
au cunoscut îmbunătăţiri. Similar, celelalte judeţe şi oraşe investesc în situri şi mu‑
zee, ceea ce e minunat şi, odată munca finalizată la siturile mari, ar trebui să se 
concentreze şi pe cele mai mici. Specialiştii în marketing arată că publicitatea din 
om în om este cea mai eficientă, iar România are nevoie să devină foarte atracti‑
vă pentru turiştii străini. Este o ţară incredibil de fermecătoare, unde tradiţionalul 
încă există, iar mulţi turişti apreciază acest stil de viaţă oarecum încă neatins de tot 
ceea ce înseamnă modern, din micile oraşe. Autorităţile locale şi centrale trebuie 
să completeze proiectele de infrastructură cât de repede posibil, pentru autostrăzi 
şi pentru o reţea mai rapidă de trenuri şi autobuze. Trebuie de asemenea asigurate 
fonduri pentru îmbunătăţirea siturilor istorice. Cercetătorii din muzee şi univer‑
sităţi trebuie să se concentreze mai mult pe public, nu doar să realizeze cercetări 
personale care să fie prezentate la conferinţe, ci şi să pună descoperirile lor într‑un 
pachet semnificativ accesibil turiştilor. Proprietarii de hoteluri, restaurante şi ma‑
gazine trebuie să îşi îmbunătăţească oferta şi condiţiile – spre exemplu să scape 
de covoarele şi păturile vechi din anii ’80. Ar fi de ajutor un mix de gastronomie 
tradiţională şi internaţională. Primăriile şi investitorii privaţi ar trebui să renoveze 
faţadele clădirilor din centrul oraşelor, să repare străzile şi trotuarele. Se spune că 
banii atrag şi mai mulţi bani, aşa că trebuie investit în România şi se va vedea cum 
banii se vor întoarce în număr mai mare. Cu cât se fac mai multe investiţii, cu atât 
mai mulţi oameni vor vorbi despre asta.  OK, România nu va „fura” mulţi vizita‑
tori de la Italia, spre exemplu, dar poate fi un leader în regiune. Poate concura cu 
uşurinţă vecinii din Europa Centrală şi de Sud‑Est – Bulgaria, Serbia, Macedonia, 
Ungaria. Dacă România se prezintă mai atractiv decât vecinii săi, potenţialii turişti 
care vor să viziteze regiunea vor fi teribil de interesaţi de atraşi de ideea de a veni 
aici. Publicitatea este şi ea foarte importantă – pe web, în reviste de profil, în New 
York Times. Universităţile române pot face parteneriate cu cele din Statele Unite, 
de exemplu, pentru schimburi de experienţă cu studenţi şi cercetători, în special 
invitând lumea în România. Asta este iar o modalitate foarte bună de a creşte inte‑
resul faţă de această ţară. Stau cu plăcere la dispoziţia oficialităţilor şi a antrepreno‑
rilor în ceea ce priveşte consultanţa pentru dezvoltarea turismului.

Rep.: Rezumă, te rog, România în cinci puncte.
EdS.: Natură splendidă, mâncare bio sănătoasă, tradiţii şi istorie fascinante, 

oameni grozavi şi viitor luminos.
Rep.: Generaţia tânără din România se descurcă destul de bine cu 

limba engleză. Nu la fel se poate spune şi despre restul populaţiei. Crezi 
că nişte cursuri speciale ar aduce îmbunătăţiri?
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EdS: Toată lumea ştie că engleza este o limbă importantă. Te poţi descurca 
şi fără engleză dar este importantă pentru dezvoltarea economică şi politică. Ca şi 
tânăr absolvent am lucrat circa cinci ani la o şcoală cu predare a limbii engleze în 
Roma, şi le‑am predat profesioniştilor din Italia. A fost foarte eficient. În liceele şi 
universităţile din România se predau limbi străine, dar uneori elevii şi studenţii nu 
sunt motivaţi sau interesaţi. Profesioniştii cu care am lucrat eu erau interesaţi de 
asimilarea limbii engleze şi erau motivaţi pentru că angajatorii plăteau pentru cur‑
suri. Acestea se desfăşurau în timpul programului de lucru, aşa că ei aveau ocazia  
să părăsească biroul câteva ore pe săptămână.

Rep.: Fiecare are un motto după care se ghidează sau care îi dă spe‑
ranţă. La finalul acestei după‑amieze splendide, împarte cu noi, te rog, 
motto‑ul tău pentru acest an. 

EdS:  Fă ce iubeşti, iubeşte ce faci.

Sălajul pur şi simplu, iunie 2015



Sălăjeanca Ioana Racu: 7 ani de Pro Tv, 7 
ani „frenetici, explozivi, incitanţi, antrenanţi, 
magnifici şi aş putea să continui la infinit”

La 7 ani era vrăjită de Sanda Ţăranu, care 
prezenta pe atunci jurnalul de ştiri de la televi‑
ziunea publică. Se aşeza cuminte pe covor, cu 
pumnişorii strânşi sub bărbie, şi cât timp du‑
rau ştirile, nici că se mişca. Stătea acolo, atentă, 
şi îşi construia vise, ca apoi, la maturitate, să le 
împlinească unul câte unul. Fetiţa de‑o palmă 
din Cehei, crescută sub Măgura Şimleului, este 
acum corespondent Pro Tv. De 7 ani, o vedem 
pe sticlă la ştiri şi vreţi să vă spun un secret? De 
fiecare dată când transmite în direct, sufletul ei 
ticăie o clipă pentru mama şi tata de acasă: „sper 
doar că am reuşit să‑i fac pe părinţii mei să fie 
mândri de mine şi de ceea ce au crescut!”. Şi nu 
ştiu alţii cum sunt, dar eu sunt mândră de un 
astfel de om, care zâmbeşte cu ochii, râde mult 
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şi spune simplu că atunci când iubeşti, o faci cu toată inima. Doamnelor, domnilor, să 
ne aşezăm comod în fotoliu pentru ştirile de azi. De la Cluj, Ioana Racu, corespondent 
Pro Tv!

Rep.: Povestea ta de jurnalist a început întâi la Zalău, apoi ai luat dru‑
mul Clujului, ca să lucrezi pentru Pro Tv. Cum au fost aceşti ani, privind 
înapoi?

Ioana Racu: Eu i‑aş numi simplu: „7 ani de acasă”. 7 ani şi o mână de oameni 
cărora le datorez o experienţă magnifică în Pro Tv. Îmi amintesc că imediat după 
explozia blocului de la Zalău, ştire care a fost multă vreme pe posturile naţionale, 
am primit un telefon de la şeful staţiei din Cluj‑Napoca, George Petrule, care mi‑a 
propus postul de Corespondent Pro Tv Sălaj. Am acceptat fără să stau pe gânduri. 
La nici 2 luni, într‑o discuţie pe renumitul Messenger, am cunoscut‑o pe Loredana 
Danciu, producător regional al Ştirilor Pro Tv, cea care mi‑a deschis drumul spre 
ceea ce am ajuns azi. Loredana – în nebunia ei frumoasă – mi‑a zis aşa: „Fă‑ţi bagajele 
pentru o săptămână şi vii la Cluj. Acum!”. O săptămână s‑a făcut 7 ani, 7 ani de când 
sunt aici, în echipa Pro Tv Cluj. Am încercat să nu o dezamăgesc şi să îi arăt că n‑a 
făcut o alegere greşită, atât ei, cât şi colegilor de la Bucureşti. În timp s‑a creat o relaţie 
frumoasă, iar în urmă cu 2 ani, Loredana a devenit şi părintele meu spiritual şi parte 
din familia mea. Cum au fost aceşti ani? Frenetici, explozivi, calmi uneori, incitanţi, 
antrenanţi, magnifici şi aş putea să continui la infinit. Meseria asta are atâtea avantaje, 
iar unul dintre ele este că am cunoscut oameni care mi‑au ajuns la suflet şi în familie.

„Mama îmi zice mereu: să nu uiţi niciodată de unde ai plecat”

Rep.: Cum vede jurnalistul Ioana Racu judeţul Sălaj? Unde ar mai 
adăuga, unde ar face nişte scăderi?

I.R.: Nu am să uit niciodată locul unde m‑am născut, locurile unde am copilărit 
şi am învăţat. Recunoaşte‑ţi originile ca să îţi cunoşti valorile – spunea cineva şi mă 
identific cu totul în aceste vorbe. Judeţul Sălaj este în continuă dezvoltare şi are multe 
lucruri frumoase de arătat. Să nu uităm de bisericile de lemn monumente istorice, de 
tradiţiile care încă se mai păstrează vii, de oamenii frumoşi şi valoroşi care au plecat de 
aici peste hotare şi ne reprezintă cu succes, de investiţiile majore. Mereu când am avut 
ocazia am arătat în ştirile noastre părţile frumoase ale acestei zone. Mi‑l amintesc în 
momentul acesta pe Alin Prunean şi mierea lui care a ajuns şi la Casa Regală a Marii 
Britanii şi avem multe alte exemple. De fiecare dată când zic că sunt din judeţul Sălaj, 
lumea zice mereu „de la domnul doctor Puşcaş de acasă”. Sunt mândră că sunt de unde 
sunt, iar mama mi‑a spus şi îmi zice mereu: „să nu uiţi niciodată de unde ai plecat”.

Rep.: Văzută din afară, meseria de corespondent TV este una ispititoare, 
plină de glamour şi fabulos. Care sunt, însă, greutăţile de care te loveşti zi de zi?

I.R.: Glamour mai puţin – din portbagajul maşinii mele nu lipsesc cizmele de 
cauciuc, un rucsac cu haine de schimb şi geci groase care stau pregătite pentru orice 
intervenţie. Fabulos da – pentru că îmi dă zilnic şansa să descopăr situaţii şi oameni 
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de la care pot să învăţ, ca la rândul meu să mă descopăr şi să evoluez. Pentru că des‑
pre asta este vorba atunci când pronunţ cuvântul jurnalism: evoluţie şi provocare! 
Greutăţi? Nu mă sperie nimic! Nu am simţit niciodată că nu pot să fac unele lucruri 
sau să trec de unele situaţii. Noi suntem conectaţi mereu şi rar, ca să înţelegi, rămâ‑
nem fără baterie la telefon. Poate că singurul duşman al meseriei este oboseala, dar în 
momentul în care realizez un material frumos uit de tot…

„În meseria asta nu avem voie să greşim”

Rep.: Care a fost cea mai dificilă ştire pe care a trebuit să o faci?
I.R.: Cele mai grele ştiri sunt cele de investigaţie. De exemplu, am făcut o ştire 

la care am lucrat două săptămâni pentru că necesita o documentare şi o investigaţie 
amplă. În meseria asta nu avem voie să greşim. Cel puţin eu, nu vreau să greşesc şi 
mă asigur mereu din mai mult de trei surse. Dar vreau să‑ţi spun că anchetele jurna‑
listice în urma cărora poţi să schimbi ceva îţi dau cea mai mare satisfacţie profesională. 
Aştept mereu cu nerăbdare să văd materialul în jurnal şi după am un zâmbet imens 
pe faţă şi satisfacţia că mi‑am făcut bine treaba.

Rep.: Are nevoie presa românească de un suflu nou, de acel „quelque 
chose”, cum ar zice francezii?

I.R.: Nu. Eu am încredere în jurnaliştii de la noi care sunt calitativi. Să nu ui‑
tăm condiţiile uneori grele în care trebuie să ne facem meseria. Îi admir enorm pe 
colegii din presă care muncesc la diverse trusturi media unde situaţia financiară nu e 
întotdeauna roz . Sunt plătiţi cum sunt plătiţi, au rate, au credite, au copii la şcoli, dar 
cu toate astea vin la muncă zilnic cu demnitate. Aici ar trebui să ne punem problema 
unui suflu nou – să fim apreciaţi şi oamenii să înţeleagă că meseria acesta de foarte 
multe ori este în slujba lor…

„Publicul alege ce i se potriveşte”

Rep.: Sunt voci care susţin că publicul român este majoritar axat pe 
presa de scandal, uşoară, că nu filtrează şi nu judecă informaţia primită. 
Cum vezi tu telespectatorii din cealaltă parte a ecranului?

I.R.: Telespectatorii sunt românii noştri, pe care îi admirăm, îi respectăm şi – de 
foarte multe ori – îi ajutăm. Ei sunt cu telecomanda în mână, iar eu trebuie să‑i fac să 
rămână pe Pro Tv. Evenimentul e cel care interesează, dar la fel de mult fac audienţă 
şi poveştile adevărate de viaţă ale unor oameni, fie că sunt situaţii mai puţin fericite, 
fie că sunt de succes. E adevărat că unii preferă presa de scandal, pentru că trebuie să 
recunoaştem faptul că, pe alocuri, iubim să ştim ce se întâmplă peste gardul vecinu‑
lui. Însă în ultimii ani, publicul a devenit foarte selectiv, alege ceea ce i se potriveşte şi 
trebuie să respectăm asta.

Rep.: Ai o relaţie deosebit de apropiată cu mama ta, Lucica. Ce i‑ai 
şopti la ureche, dacă te‑ai putea întoarce în timp, la vârsta de 7 ani?
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I.R: Sunt foarte apropiată de mama mea, dar n‑aş vrea să‑l neglijăm pe tata 
(zâmbeşte larg, cu sclipiri în ochi). Amândoi m‑au susţinut mereu în orice şi pentru 
asta le mulţumesc. Mama, la 7 ani când am mers la şcoală, mi‑a zis că de acum sunt 
mare şi e timpul să învăţ lucruri noi. Le‑am descoperit pe toate pe parcurs. Cam tot 
pe la 7 ani eram vrăjită de Sanda Ţăranu, care prezenta în acei ani jurnalul de ştiri de 
la televiziunea publică. Îmi doream să ajung ca şi ea. Iar acum, dacă m‑aş întoarce în 
timp, i‑aş şopti mamei la ureche râzând: „Mamă, ai să vezi! Am reuşit şi mi‑am îm‑
plinit visul!”. Eu sper doar că am reuşit să‑i fac pe părinţii mei să fie mândri de mine 
şi de ceea ce au crescut!

Bucurii secrete: Tea şi Brutus – doi căţei salvaţi din adăpost

Rep.: Deşi ai programul încărcat, vii cât poţi de des la Şimleu, la Cehei. 
Care e bucuria ta secretă când ajungi acasă?

I.R.: Tea, căţeluşa mea pe care am salvat‑o practic de la o viaţă într‑un adăpost. 
Împreună cu colegii mei de la Pro Tv Cluj am adoptat patru cockeri englezi care 
riscau să ajungă pe străzi. Nu regret nicio secundă gestul, iar când ajung acasă şi ne 
revedem, ne bucurăm de fiecare moment împreună. Parcă îmi mulţumeşte că i‑am 
salvat viaţa, iar eu mă bucur că e lângă noi. Şi mai am o bucurie: fratele meu, Cătălin, 
a salvat şi el de curând un căţel de la un adăpost, iar Brutus e a doua slăbiciune. Nu 
ocolesc nici grădina de flori a mamei, prăjitura cu brânză şi mere făcută de ea şi pri‑
veliştea de pe terasa casei, de unde văd toată Măgura Şimleului. Dar în concluzie, 
bucuria e că pur şi simplu sunt acasă.

„Respectul şi veselia – condimente în familia noastră”

Rep.: Te‑ai căsătorit anul trecut, dar Andrei lucrează de ani buni în 
afara ţării. Cum reuşiţi să anulaţi distanţa şi să o aduceţi la punctul 0?

I.R.: Distanţa pe noi ne‑a apropiat mai mult. Dacă m‑ai vedea cum sar de ferici‑
re ca un copil când îl aştept în aeroport, fie că sunt la Budapesta sau la Cluj. Respectul 
şi veselia sunt doar câteva dintre condimentele din familia noastră. Nu există bari‑
ere, graniţe sau piedici când vorbesc de Andrei. Când iubeşti, o faci cu toată inima. 
Dacă la început el era cel care mă aştepta nopţile să revin de la evenimente sau nu ne 
programam nimic la sfârşit de săptămână pentru că eram la job, acum lucrurile s‑au 
schimbat: a venit momentul în care eu sunt cea care trebuie să îi înţeleagă serviciul şi 
sunt conştientă că face totul pentru noi.

Rep.: Ce numeşte Ioana Racu o zi de răsfăţ?
I.R.: Sincer? O zi în care nu îmi sună telefonul. Dar nu am astfel de zile (râde 

de i se luminează faţa). Zilele mele de răsfăţ sunt cele în care Andrei e acasă sau când 
plec eu la el. Iar în rest, eu mă răsfăţ fie când colind magazinele şi îmi cumpăr ceva 
care îmi place foarte mult, fie – ce‑i drept, rareori – când reuşesc să ajung la un centru 
de relaxare spa unde mă deconectez de tot şi de toate! Pentru mine ar însemna răsfăţ 
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dacă mi‑ai da o destinaţie şi ar trebui să conduc într‑acolo. Iubesc să conduc şi mă 
relaxează foarte tare, poate şi pentru că îmi ador în totalitate maşina (râde iar).

Rep.: Ai un dulap plin de rochii, fuste, bluze şi cutii întregi de acceso‑
rii. Cât de importantă este imaginea, când noi am crescut cu proverbul că 
„nu haina îl face pe om”?

I.R.: Nu îl face pe om, însă îl aranjează. Noi suntem oameni care intrăm în in‑
stituţii zilnic. Intrăm în contact cu oameni şi standarde şi faptul că reprezint o instituţie 
de presă puternică îmi impune un anumit stil vestimentar. Iubesc – la fel cum poate 
majoritatea tinerelor preferă, ţinutele colorate. Sunt o nonconformistă în ceea ce pri‑
veşte vestimentaţia, însa am învăţat că decenţa este extrem de importantă atât în ceea 
ce priveşte felul de a mă îmbrăca, precum şi atitudinea. Şi da, am o mică slăbiciune, 
insuflată de colega mea, Bianca Dinea. Colierele! Am multe, dar nu câte aş vrea (râde).

Rep.: Îşi mai permit românii lucruri frumoase în garderobă, în anul de 
graţie 2015?

I.R.: Poţi să te îmbraci frumos cu bani puţini. Dacă ai imaginaţie şi ai timp să 
te documentezi, internetul este plin de ponturi şi eu sincer recunosc că mă îmbrac 
foarte mult şi de la Outlet.

„Iubesc ţara asta şi cred că merită toate şansele”

Rep.: În ultima lună, care a fost ştirea care ţi‑a pus aripi şi te‑a făcut să 
zâmbeşti cu tot sufletul?

I.R.: Am foarte multe exemple, dar în ultima perioadă m‑a făcut să zâmbesc 
Campania Ştirilor Pro Tv „Salvează România Frumoasă! Casele au suflet”. A fost cam‑
pania care mie mi‑a dat aripi. Iubesc ţara asta şi cred că merită toate şansele. Fie că am 
fost în Sibiu, Mureş, Cluj sau Bucovina să filmez, am întâlnit oameni de admirat, care 
încearcă să păstreze comorile noastre cele mai de preţ, cultură şi tradiţia românească.

Rep.: Ce faci în momentele absolut grele, când nimic nu pare să‑ţi iasă, 
când simţi că‑ţi vine să‑ţi iei lumea în cap?

I.R.: Îl sun pe Andrei ! El e cel care mă temperează şi cel care mă face mereu să 
văd soluţia când nimic nu pare să iasă. Când îmi vine să‑mi iau lumea în cap vorbesc 
cu Loredana, care e un monument de înţelepciune şi care mereu îmi zice că pot!

Rep.: Călătoreşti mult, în Europa şi nu numai. Deşi se zice că nu e bine 
să facem scenarii de viaţă, ce loc te‑a vrăjit atât de tare, încât dacă ai putea 
rezerva bilete într‑acolo pentru vara asta, să spui instantaneu Da?

I.R.: Hong Kong m‑a vrăjit atât de tare încât m‑aş muta mâine acolo. Mi s‑a pă‑
rut că e rupt din această lume, iar când am ajuns acolo am zis că sigur e o altă planetă. 
M‑a fascinat vibraţia locului, peisajele şi felul lor de a trăi. Sunt fascinată de locurile 
exotice şi de tot ceea ce înseamnă cultura şi civilizaţia acestor zone minunate. Dacă, 
de exemplu, m‑ai pune să aleg o destinaţie nouă, aş zice insula Bali din Indonezia. 
Dar îmi doresc la fel de mult să ajung la Washington să vizitez Casa Albă!

Sălajul pur şi simplu, martie 2015
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DNA în loc de Dan

Fotbalul din România continuă să aibă probleme cu legea, iar ultima formaţie 
aflată într‑o situaţie mai mult decât delicată este chiar echipa vicecampioană, ASA 
Târgu Mureş. După ce a ratat „la mustaţă” titlul naţional în sezonul trecut, târgmu‑
reşenii şi‑au alcătuit o echipă şi mai valoroasă pentru sezonul ce stă să înceapă, iar 
la cârma echipei l‑au adus pe unul dintre cei mai valoroşi antrenori români. Mulţi 
erau sceptici în privinţa venirii lui Dan Petrescu la formaţia din Ardeal, nu pentru 
că nu ar fi făcut faţă, ci pentru că li se păreau un antrenor prea mare pentru o echipă, 
totuşi, mică. O parte dintre oamenii implicaţi în fenomen spuneau că nu va apuca 
să îmbrace paltonul pe banca ardelenilor, deoarece până în iarnă va primi o ofertă 
mult mai tentantă şi va pleca. El o ţinea, însă, pe a lui, una şi bună, spunând că s‑a 
simţit dorit la Târgu Mureş.

Cum poate să refuze un antrenor care a jucat la Chelsea o ofertă din Anglia, 
fie ea şi din liga secundă, şi să vină la un club aflat în plină anchetă DNA, numai 
Dan Petrescu ştie, însă, până la urmă, „episodul” ASA Târgu Mureş s‑a terminat 
repede pentru SuperDan. Salvarea Bursucului a venit de la capătul lumii, de la o 
echipă necunoscută din China – Jiangsu Guoxin‑Sainty, care i‑a făcut o ofertă de 
nerefuzat. Lăsând la o parte valoarea şi profesionalismul lui Dan Petrescu, fostul 
component al „Generaţiei de Aur” a dat dovadă prin plecarea de la Târgu Mureş 
mai degrabă de mercenarism decât de onoare. Singurul lucru pentru care, proba‑
bil, nu poate fi arătat cu degetul este faptul că renunţă la o echipă certată cu legea, 
aşa cum se întâmplă şi în cazul altor cluburi care în trecut făceau cinste fotbalului 
românesc.

După nici o lună la Târgu Mureş, Dan Petrescu părăseşte din nou campio‑
natul din România, unul mai degrabă murdar decât curat. Lasă o o vicecampioană 
al cărui viitor este cât se poate de cenuşiu, după ce în urmă cu patru ani a părăsit 
şi o campioană din a cărei glorie au mai rămas doar biletele de meci, decolorate 
şi ele în timp, şi imaginea apocaliptică a un stadion lăsat în paragină la marginea 
Urziceniului.

Magazin Sălăjean, iulie 2015

MarIus Morar
Magazin Sălăjean
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După zece ani de la desfiinţarea echipei „Minerul”, 

Amintirile bântuie ruinele unei baze 
sportive de la marginea Sărmăşagului

Comuna Sărmăşag 
a scris istorie în fotbal 
până în urmă cu zece ani, 
atât la nivel de Divizie 
C, cât şi în Divizia B 
(când primul eşalon pur‑
ta denumirea de Divizia 
Naţională). O istorie pe 
care astăzi, la un deceniu 
de la desfiinţarea echipei, 
parcă nu mai vor să şi‑o 
amintească nici măcar 
cei care au activat, sub o 
formă sau alta, la clubul 
„Minerul Sărmăşag”. Nu pentru că le‑ar fi ruşine de perioada în care au activat la 
acest club, ci pentru că istoria pe care au făcut‑o se regăseşte astăzi doar în hârtiile şi 
dosarele împrăştiate printre ruinele fostei baze sportive.

Într‑o perioadă în care politicul are o influenţă deosebită asupra întregii in‑
frastructuri din România, constatăm cu regret că baze sportive şi stadioane cu care 
ne lăudam altă dată, cad astăzi pradă unei politici în care, înainte de orice, primează 
interesul personal. Sunt zone în care edilii au conştientizat, în al doisprezecelea 
ceas, că sportul trebuie să fie o prioritate, în alte părţi, însă, este trecut pe linie moar‑
tă, aşa cum s‑a întâmplat şi la Sărmăşag în ultimii zece ani.

Dacă fostul primar, Keresztes Zoltan, i‑a „dus cu zăhărelul” ani la rând pe 
locuitorii zonei respective, actualul edil, Dombi Attila, pare să fi făcut deja un prim 
pas în acţiunea de „revigorare” a fotbalului din Sărmăşag. Instituţia pe care o con‑
duce a achiziţionat terenul şi baza sportivă din colonia minieră, şi promite că în 
perioada următoare va atrage fonduri pentru reabilitarea acesteia.

„Nu pot spune că nu mă interesează fotbalul sau că nu îmi doresc o echipă 
de fotbal în comună, dar în acest moment avem lucruri mai importante de făcut 
pentru locuitorii de aici. Efectuăm în această perioadă lucrări de alimentare cu apă 
şi de canalizare în satele Lomprit şi Ilişua, iar contribuţia noastră la această lucrare 
este de 30,2 la sută, ceea ce înseamnă 3 milioane de lei. O echipă de fotbal, fie ea 
şi la nivel de judeţ, necesită costuri, iar noi nu dispunem în acest moment de bani 
pentru a finanţa un astfel de proiect. Am cumpărat terenul de fotbal din colonia 
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minieră şi clădirea în care a fost tribuna şi vestiarele, iar în perioada următoare sper 
să găsim bani din fonduri europene pentru a reabilita baza sportivă şi a reface tere‑
nul. Atât timp cât nu avem nici teren, nu ne putem gândi la echipă de fotbal. Mi‑ar 
face plăcere să aibă şi Sărmăşagul o echipă de fotbal, dar prioritar pentru noi este 
să punem la punct infrastructura comunei”, ne‑a declarat primarul Dombi Attila.

Ziua de 13 iunie 2005 a fost ultima în care, la Sărmăşag, s‑a putut vorbi despre 
fotbal. A fost ultimul meci al echipei Minerul Sărmăşag în Divizia C, partidă în 
care „minerii” au pierdut în deplasare cu scorul de 1 – 2 în faţa echipei Ştiinţa Cluj. 
Nemaiputând beneficia de susţinere financiară din cauza problemelor apărute încă 
de la acea vreme în sectorul minier, echipa din Sărmăşag nu s‑a mai înscris în ediţia 
2006 – 2007, astfel că de pe harta fotbalului românesc avea să dispară o formaţie ce 
era de temut chiar şi pentru cluburi cu tradiţie din România.

Scandal de proporţii în 2002

Echipa din Sărmăşag s‑a remarcat în fotbalul românesc nu doar prin perfor‑
manţele obţinute, ci şi printr‑un scandal de proporţii iscat în urmă cu 13 ani.

CFR Cluj se afla pe primul loc în Seria a VIII‑a şi îşi dorea foarte mult pro‑
movarea în Divizia B, iar diferenţa de puncte dintre formaţia feroviară şi Minerul 
Sărmăşag era foarte mică. Oficialii clujeni au apelat la diferite metode pentru a‑i 
încurca pe „mineri”, iar „show”‑ul a început cu câteva zile înaintea jocului pe care 
Sărmăşagul avea să‑l susţină la Şomcuta Mare.

Preşedintele celor de la „Liber Humana” Şomcuta Mare, George Olteanu, 
l‑ar fi contactat telefonic pe organizatorul de competiţii al Minerului, Măduţă 
Marin, trecut între timp în nefiinţă, pentru a‑i propune cedarea celor trei puncte 
în schimbul sumei de 20 de milioane de lei vechi. Acesta ar fi refuzat înţelegerea, 
însă propunerile au continuat vineri, chiar şi sâmbătă, în ziua disputării jocului. 
Măduţă a refuzat şi ultima propunere, făcută cu zece minute înainte de finalul par‑
tidei, însă în discuţie a intrat Vasile Mureşan, oficial al echipei din Sărmăşag. Acesta 
avea asupra sa verighete şi lănţişoarele jucătorilor, deoarece regulamentul interzice 
fotbaliştilor să evolueze cu astfel de obiecte în timpul jocului. Olteanu s‑a îndreptat 
către Mureşan şi i‑a smuls acestuia obiectele de aur, afirmând că, de fapt, cei de la 
Sărmăşag ar fi cerut cedarea punctelor în schimbul unei sume de bani, iar garanţia 
sunt verighetele şi lănţişoarele jucătorilor.

S‑a discutat mult timp pe acest subiect, iar conducerea echipei din Sărmăşag a 
depus plângere la Poliţia din Baia Mare împotriva lui Olteanu şi a sesizat Parchetul 
Tribunalului Maramureş, unde au fost audiaţi jucători şi oficiali ai echipei din 
Sărmăşag.

La rândul său, Olteanu a depus o scrisoare la Federaţia Română de Fotbal, ce‑
rând excluderea din campionat a clubului minier, dar oficialii FRF au considerat ca 
fiind nefondate acuzele făcute de fostul preşedinte al clubului din Şomcuta Mare.
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Subiectul a fost dezbătut şi în cadrul emisiunii „Dan Diaconescu Show” de la 
OTV, la care au fost invitaţi Ioan Gordan, fost vicepreşedinte al clubului, Măduţă 
Marin, fost organizator de competiţii şi antrenorul Marius Paşca.

Marius Paşca a debutat în meseria 
de antrenor la Minerul Sărmăşag

Marius Paşca a evoluat în două perioade la Minerul Sărmăşag, prima fiind în‑
tre anii 1988 – 1995, iar a doua, între anii 2001 – 2005. „Îmi aduc aminte cu plăcere 
de ambele perioade. În 1988, când am plecat prima dată la Sărmăşag, la scurt timp 
după ce terminasem junioratul, am găsit la echipă jucători valoroşi, cu experienţă, 
iar nivelul campionatului era mult mai ridicat decât cel actual. Banul conta mai pu‑
ţin în acele vremuri, iar dorinţa de joc era mai mare. Am fost un colectiv unit, chiar 
dacă eu eram mai tânăr decât mulţi dintre cei care erau deja la echipă în momentul 
în care am ajuns eu acolo”, a afirmat Marius Paşca.

Tehnicianul echipei Luceafărul Bălan a debutat în meseria de antrenor chiar la 
formaţia din Sărmăşag. „A doua oară am plecat la Sărmăşag în 2001, de la Armătura 
Zalău. După un an am fost numit antrenor principal, dar am mai activat câţiva ani 
şi ca jucător. Pot spune că am avut chiar un debut şi un început frumos în me‑
seria de antrenor. Ţin minte că ne‑am luptat pentru promovarea în Divizia B cu 
Universitatea Cluj, apoi cu CFR Cluj”, afirmă Paşca.

Tehnicianul zălăuan a părăsit echipa în 2005, preluând Armătura Zalău, for‑
maţie ce activa în Divizia B la acea vreme. Paşca a antrenat apoi FC Zalău în Liga 
III‑a, formaţie pe care tot el a promovat‑o în acest eşalon, apoi FC Silvania Şimleu 
Silvaniei în Liga a II‑a. Dacă ar fi existat în continuare echipă de fotbal la Sărmăşag, 
probabil nu ar fi spus „NU” nici clubului la care a debutat ca antrenor. „Minerul 
Sărmăşag a fost o echipă cu tradiţie şi cred că fotbalul putea continua în acea zonă 
cel puţin la nivelul Ligii a IV‑a. Sunt comune mult mai mici care au echipe de fot‑
bal şi sunt convins că dacă s‑ar dori fotbal în comună, problema s‑ar putea rezolva 
destul de uşor. Pe lângă sprijinul autorităţilor locale sunt sigur că ar exista sprijin şi 
din partea oamenilor de afaceri din zona respectivă. Îmi pare rău că o comună cum 
este Sărmăşagul nu are echipă de fotbal”.

Reunire după zece ani la „Memorialul Radu Gog”

După aproape zece ani de la desfiinţare, o parte dintre jucătorii care au acti‑
vat la Minerul Sărmăşag s‑au revăzut la începutul acestui an, cu ocazia desfăşură‑
rii „Memorialului Radu Gog”. Majoritatea jucătorilor din generaţia 2001 – 2005 
au răspuns „prezent” la iniţiativa fostului antrenor‑jucător, Marius Paşca. Acesta 
a alcătuit o echipă cu care a participat la categoria old‑boys din cadrul competiţi‑
ei, iar printre cei care au fost prezenţi s‑au numărat: Ioan Meleg, Eugen Crişan, 
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Szanto Andras, Ioan Csalanos, Florin Oprea, Petho Tiberiu, Petre Colibanschi, 
Constantin Pop, Szoke Tiberiu, Cristian Crişan, Daniel Tăut şi Florin Morar.

Ioan Meleg a fost jucătorul emblematic al clubului Minerul, activând mul‑
ţi ani la echipa Sărmăşag. „Pentru mine, cel mai frumos moment a fost anul în 
care am reuşit să promovăm în Divizia C, după ce am învins Mecanica Bistriţa pe 
Stadionul CFR din Cluj. Am câştigat cu 3 – 0, iar înainte fusesem câteva zile în can‑
tonament la Băile Felix. Ne‑am simţit cu adevărat fotbalişti în momentul în care 
ne‑am îndreptat cu autocarul spre stadion şi am văzut numărul mare de maşini şi 
autobuze cu oameni din Sălaj veniţi să ne susţină”, îşi aminteşte Meleg.

Preşedintele AJF Sălaj a evoluat 
şase luni la formaţia din Sărmăşag

Printre jucătorii care au evoluat de‑a lungul anilor la Minerul Sărmăşag se 
numără şi Daniel Sabou, actualul preşedinte al Asociaţiei Judeţene de Fotbal (AJF) 
Sălaj. Acesta a avut o „aventură” destul de scurtă la formaţia minieră, evoluând doar 
şase luni, însă susţine că din postura de preşedinte al AJF Sălaj va face tot ce depinde 
de el ca Sărmăşagul să aibă din nou o echipă de fotbal.

„Eu am evoluat doar şase luni la echipa din Sărmăşag. Au fost vremuri fru‑
moase, cu oameni care au cunoscut fenomenul fotbalistic şi le‑au plăcut fotbalul. 
Eugen Scurt, Ioan Iancău şi Măduţă Marin, care, din păcate, a plecat dintre noi, 
au fost nişte oameni „de suflet”, care au fost întotdeauna alături de echipă. M‑am 
înţeles bine cu toţi colegii, iar cu o parte dintre ei ţin şi astăzi legătura. Îmi pare rău 
să aud că la Sărmăşag nu se doreşte nici acum înfiinţarea unei noi echipe de fotbal. 
Voi purta o discuţie în acest sens cu primarul Dombi Attila în perioada imediat 
următoare. O comună atât de mare merită să aibă o echipă cel puţin la nivelul Ligii 
a V‑a. În acest eşalon costurile sunt foarte mici şi îşi permit să susţină o echipă de 
fotbal localităţi mult mai mici decât Sărmăşagul”, a afirmat preşedinte AJF Sălaj.

Pe lângă terenul şi vestiarele lăsate în paragină, comuna Sărmăşag mai dispune 
de un teren de fotbal situat în apropierea Liceului Tehnologic, astfel că locul de 
desfăşurare a meciurilor nu ar fi o problemă, chiar dacă în acest moment nu există 
fonduri necesare pentru renovarea bazei sportive de lângă fostul Complex Minier. 
Însă, lipsa unei echipe de fotbal în comună, după zece ani de la desfiinţarea clubului 
Minerul Sărmăşag, este dovada clară a faptului că sportul nu reprezintă o prioritate 
pentru aleşii locali.

Magazin Sălăjean, iulie 2015
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Sportul zălăuan, între a fi sau a nu fi

Sportul zălăuan nu înseamnă doar handbal, volei şi fotbal, însă, de departe, cele trei 
cluburi au cel mai mare impact asupra publicului spectator. Referindu‑ne doar la echipele 
de handbal şi volei, vorbim de două cluburi care fac de mulţi ani o bună imagine judeţu‑
lui, în special municipiului Zalău. Nu puţine au fost partidele transmise de posturi naţio‑
nale de specialitate în care au evoluat Handbal Club Zalău şi Volei Municipal, ceea ce nu 
se întâmplă în alte domenii din Sălaj. Probabil, am putea vorbi de o situaţie asemănătoare 
şi în cazul clubului FC Zalău dacă ar promova în eşalonul secund.

Ne‑am bucurat împreună în momentele de glorie şi am ieşit cu toţii deza‑
măgiţi din Sala Sporturilor şi de pe Stadionul Municipal în momentul în care fa‑
voritele nu au reuşit să se impună în faţa adversarelor. Am fost împreună şi la bine, 
dar şi la rău. Şi aleşii locali au fost alături de aceste echipe, mai ales atunci când s‑au 
obţinut performanţe. Nu puţine au fost momentele în care aceştia s‑au grăbit să 
iasă în faţă, să pozeze în eroi după un rezultat notabil, chiar dacă cel mai mare merit 
al lor este acela că alocă bani echipelor respective din bugetul statului.

Situaţia a devenit acum mai mult decât delicată pentru sportul din Sălaj, iar 
cele trei cluburi reprezentative nu sunt departe de a pune „lacătul pe uşă”. Nici 
„eroii” nu mai sunt acum la fel de dornici să iasă în faţă şi să găsească o soluţie, chiar 
dacă sunt conştienţi că dispariţia celor trei cluburi ar afecta o întreagă comunita‑
te. Indiferenţa lor şi „catolicismul” celor de la Finanţe sunt aproape de a „arunca” 
sportul zălăuan într‑o groapă din care îi va fi foarte greu să mai iasă.

Cu toţii suntem conştienţi cât de mult ar fi afectată imaginea acestui oraş, 
chiar şi a judeţului prin dispariţia celor trei cluburi, dar, cu toate acestea, cei care 
pot schimba soarta în bine nu par foarte decişi să o facă. Cei care în urmă cu câţiva 
ani ridicau trofee deasupra capului şi se băteau cu cărămida în piept, ridică astăzi 
din umeri şi par neputincioşi la rezolvarea unei probleme de interes local. Ne aflăm 
într‑un moment atât de critic, încât numai un ajutor concertat, venit din partea 
tuturor factorilor de decizie implicaţi mai poate salva situaţia actuală.

A fost renovată Sala Sporturilor, iar autorităţile locale se gândesc acum la construirea 
unui nou Stadion Municipal, exact într‑o perioadă în care sportul zălăuan stă să moară. Ce 
activităţi vor mai avea loc în Sala Sporturilor din moment ce dispar două echipe cu tradiţie, 
care au făcut cinste acestui municipiu şi judeţ prin rezultatele obţinute de‑a lungul anilor? 
Ce rost mai are construirea unui nou stadion, din moment ce FC Zalău o va lua din nou 
de la zero, adică va fi „aruncată” în Liga a V‑a? Cadrul legal, care este unul ambiguu, ar 
putea avea repercusiuni grave asupra întregului sport de echipă din municipiu, iar fără cele 
trei cluburi, Zalăul ar arăta ca un avion căruia îi lipseşte o aripă, dar care încearcă, totuşi, să 
zboare. Până la urmă, vorbim despre nişte cluburi care au făcut o bună propagandă acestui 
oraş chiar şi peste hotare, probabil cea mai bună din ultimii 20 de ani.

Magazin Sălăjean, septembrie 2015
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Cecenia – Note de călătorie

În ochii mei de copil, spaţiul rusesc mi s‑a părut deosebit, cu oameni şi locuri 
pitoreşti. Cehov sau Dostoievski au sondat adâncimile naturii umane, dezvăluind 
frumuseţea unei societăţi plină de melancolie şi lirică. Vestea unei vizite în Cecenia 
a venit pe nepusă masă şi trebuia sa mă hotărăsc în foarte scurt timp. Unde mai pui 
că doar cu câteva zile în urmă avuseră loc două atentate la Groynz. Deşi mulţi prie‑
teni îmi spuneau că nu e bine să ajung acolo, eu m‑am hotărât să plec. Surprinzător, 
am găsit o ţară cu oameni superbi, unde, de multe ori, m‑am simţit mai în siguranţă 
ca acasă.

Iarnă aspră, aeroport ticsit de lume, sunt primele impresii de la Moscova. 
Luăm taxiul de la un aeroport la altul, facem peste trei ore pe autostradă. Erau doar 
40 de kilometri. O adevărată metropolă, unde te impresionează cuminţenia din 
trafic, în ciuda aglomeraţiei. Când află că suntem români, taximetristul ne poves‑
teşte că pe vremea lui Brejnev erau la mare căutare încălţămintea şi confecţiile din 
România.

Aterizăm la Grozny, în Cecenia, pe un aeroport micuţ dar cochet, lângă o 
frumoasă moschee. Din primul moment, cecenii încearcă să te cucerească, se fac 
plăcuţi, făcându‑ne să ne simţim cu adevărat oaspeţi. Aici există un cult al ospitali‑
tăţii, condiţionat istoric şi de relaţia cu imensa stepă, unde apariţia unui om era rară. 
Pentru mine, ca român, care spun că avem o ospitalitate aparte în Europa, această 
calitate de popor primitor mi se pare nefirească, zona rusească fiindu‑mi necu‑
noscută. Cred că noi am cam pierdut din proverbiala noastră ospitalitate, părând o 
butaforie în comparaţie cu ce am văzut în Cecenia. Timpurile în care trăim ne‑au 
radicalizat, determinându‑ne să facem uneori alegeri stranii, unii uitându‑se spre 
est, alţii spre vest. Uneori, lupta pentru supravieţuire ne‑a ştirbit din omenie şi din 
modul de primire a oaspeţilor. Cecenia a conservat tradiţia şi ospitalitatea, în ciuda 
dificultăţilor prin care a trecut în ultimii ani. Cred că este vorba despre o chestiune 
de instinct, de acceptare a asperităţilor trecute sau prezente, de nevoia de coabita‑
re într‑un spaţiu caucazian ce necesită toleranţă şi diplomaţie. Deşi, din când în 
când, spaţiul cecen este cutremurat de un atac al extremiştilor, Grozny este un loc 
primitor, care nu mai vrea să sufere istoric, care vrea să fie tărâmul unor multiple 
identităţi etnice.

danIEL MurEşan
Magazin Sălăjean
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Cecenia este o republică în nordul Caucazului, unde populaţia a luptat ne‑
întrerupt împotriva dominaţiei străine, începând cu Imperiul Otoman (sec. XV). 
Într‑un final, cecenii s‑au convertit la islam, tensiunile lor cu turcii începând să sca‑
dă. Rezistenţa împotriva dominaţiei ruseşti a început în secolul al XVIII‑lea, când 
căpetenia Mansur Ushurma a strâns la un loc mai multe triburi nord‑caucaziene. 
Răzmeriţele cecene s‑au accentuat de fiecare dată când statul rus a trecut prin in‑
stabilitate internă. În timpul guvernării sovietice, Cecenia a fost unită cu Ingusetia, 
formând Republica Autonomă Ceceno‑Ingusetia. A urmat o perioadă de deportări 
în masă a populaţiei băştinaşe în Siberia, Stalin motivând acest fapt prin împiedi‑
carea unui ajutor dat de localnici germanilor în timpul războiului. Cecenilor li s‑a 
permis să se întoarcă pe pământul strămoşesc abia după 1956, în timpul destalini‑
zării promovate de Nikita Hruşciov. După 1990 a apărut o mişcare pentru inde‑
pendenţă, intitulată Congresul Naţional Cecen, for contestat de preşedintele Boris 
Elţîn. Mişcarea condusă de Dudaev a preluat controlul asupra regiunii, urmând o 
serie de ani plini de haos, xenofobia fiind la ea acasă. Preşedintele Boris Elţîn ordo‑
nă, în 1994, ocuparea Ceceniei. Riposta armatei cecene şi a voluntarilor a fost neaş‑
teptată, ruşii crezând că nu vor avea probleme în zona Caucazului. Mai multe luni 
au avut loc lupte grele în capitala Grozny şi în împrejurimi, soldate cu mari pierderi 
de ambele părţi. O parte din luptătorii ceceni s‑au refugiat în munţi, de unde au 
lansat o serie de atacuri teroriste. În ciuda a numeroase acorduri de încetare a fo‑
cului, luptele de gherilă au continuat, rezultând zeci de mii de morţi şi răniţi. În 
anul 1999, pe fondul intensificării atacurilor teroriste în Cecenia dar şi la Moscova, 
se ordonă din nou ocuparea republicii rebele. Capitala Grozny a fost reconstruită 
din temelii, iar preşedintele Razman Kadîrov se bucură de sprijin popular. Viaţa îşi 
reintră în normal, deşi rebelii nu şi‑au încetat activitatea.
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După această scurtă istorie, revin la impresiile din Grozny. Legenda spune că 
Alah, pentru a‑şi pune la încercare credincioşii, i‑a aşezat în locuri aride, în apro‑
piere de deşert, unde nu creşte mare lucru. Credincioşii nu numai că nu au luat 
numele lui Alah în deşert, dar i‑au lăudat puterea şi înţelepciunea. Tărâmul arid 
le‑a călit simţurile şi trupul, le‑a întărit credinţa. Aici totul e neaşteptat. Un oraş 
totalmente nou, reconstruit din temelii, ni se înfăţişează în toată frumuseţea sa. 
Zgârie nori, moschei luxuriante, dar şi militari ce păzesc fiecare intersecţie. O ade‑
vărată oază de verdeaţă în stepa Caucazului.

La intrarea într‑o moschee nu poţi să nu fi impresionat de lumea musulmană 
luxuriantă şi profund religioasă. Desigur, poţi intra doar desculţ iar femeile doar la 
balcon şi cu capul acoperit. Răcoarea din interior, superbele detalii arhitecturale, 
cel mai moale covor pe care am călcat vreodată, precum şi liniştea şi pacea care te 
înconjoară, fac din moscheea Inima Ceceniei un adevărat loc de reculegere.

Locuitorii sunt calzi şi binevoitori, bucuroşi să întâlnească persoane interesate 
de ţara lor. Sunt dispuşi să te ajute, încearcă să fie cât mai primitori. În nelipsitul ba‑
zar, am rămas surprins că nu am întâlnit tradiţionalul negustor care face orice ca să 
cumperi de la el. Vânzătorii sunt calmi, poate prea calmi pentru o astfel de meserie. 
În Cecenia oamenii au alte speranţe, alte năzuinţe faţă de noi. Îşi găsesc fericirea 
în lucruri mărunte şi se bucură de fiecare moment al zilei. Îşi doresc doar liniştea 
necesară pentru a uita de griji şi de ororile războiului. Au această linişte în interiorul 
lor, contrar renumelui de războinici.

Magazin Sălăjean, februarie 2015



Consideraţii asupra stemei 
oraşului Zalău

La Zalău, centrul istoric – atât cât a mai rămas din el – trece de câţiva ani prin‑
tr‑un proces de schimbare, prin reabilitarea clădirilor monument istoric. Una din‑
tre cele mai importante clădiri, care impresionează prin maiestuozitatea sa, este cea 
cunoscută astăzi sub numele de „Clădirea Transilvania”, sau după numele pe care 
l‑a avut înainte de 1918, „Vigadó”. Clădirea, reprezentativă pentru stilul eclectic din 
Transilvania secolului XIX, a fost renovată în mai multe etape fiind pe punctul de a‑şi 
recăpăta strălucirea de odinioară; seamănă din ce în ce mai mult cu ceea ce se poate 
vedea în ilustratele de epocă. Cu o singură diferenţă însă. În toate imaginile din cărţile 
poştale sau fotografiile vechi, pe faţada principală a corpului central, apare încadrată 
în blazonul baroc situat sus aproape de cornişă, stema oraşului Zalău. Într‑un scut 
se poate distinge silueta unui tânăr înaripat ce are în mâna dreaptă ridicată la nivelul 
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capului o sabie, pregătit să lovească balaurul pe care‑l calcă în picioare. În cealaltă 
mână ţine o balanţă de care balaurul pare să se agaţe. Este vorba, aşa cum vom încerca 
să demonstrăm, de Arhanghelul Mihail. Astăzi, pe faţada clădirii renovate, a rămas 
blazonul gol, ca o rană deschisă. Dacă vrem să ne asumăm istoria oraşului, dacă ţinem 
la simbolurile lui care‑l individualizează în rândul celorlalte localităţi din ţară şi din 
Europa, dacă vrem să intrăm în rând cu lumea civilizată şi din acest punct de vedere, 
atunci vechea stemă a oraşului trebuie să se întoarcă acolo unde‑i este locul. Cu atât 
mai mult cu cât, Zalăul este un caz fericit în care în mare parte vechea stemă se regă‑
seşte şi în cea actuală. Dacă în alte oraşe sunt scandaluri legate de folosirea unor steme 
ce nu sunt în concordanţă cu normele heraldicii şi acestea sunt folosite fără a avea 
aprobarea Comisiei Naţionale pentru Heraldică (vezi cazul Clujului de exemplu), la 
noi lucrurile nu stau aşa. Iată de ce, demersul nostru de a readuce în discuţie istoria 
stemei oraşului, îl considerăm a fi util.

În ultimii ani au fost realizate cel puţin două studii scrise de renumiţi istorici, 
care au prezentat pe baza unor documente de arhivă, aspecte legate de stema ora‑
şului Zalău. Este vorba de articolul intitulat „Stema şi sigiliul oraşului Zalău” avân‑
du‑l ca autor pe Bujor Dulgău şi publicat în Acta Musei Porolissensis nr. VIII/1998, 
pp. 167‑172 şi respectiv articolul publicat de Nicolae Gudea în revista de cultură 
Caiete Silvane, nr. 100/mai 2013, intitulat „Contribuţii minore la istoria Zalăului. 
Despre stema oraşului”, pp. 55‑56. De la aceste două studii am pornit şi noi. Faţă 
de informaţiile aduse în aceste materiale, vom încerca să descriem reprezentarea 
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Arhanghelului Mihail în artă şi heraldică, respectiv modul în care stema veche a 
Zalăului apare în filatelie şi cartofilie.

Heraldica, o ştiinţă

Majoritatea specialiştilor sunt de părere că heraldica a apărut în secolul XII 
în Europa apuseană şi este indiscutabil legată de evoluţia echipamentului militar. 
Numele disciplinei provine din termenul latin medieval: heraldus, héraut = crai‑
nic. Heralzii în epoca medievală duceau mesaje de război, dar făceau şi oficiul de 
prezentare a luptătorilor în turniruri şi de introducere a acestora în arenă. De la 
termenul „héraut” provine şi denumirea heraldicii de astăzi. În sunete de trâm‑
biţă sau de corn, heralzii, care trebuiau să fie şi buni cunoscători a simbolurilor 
heraldice, făceau şi prezentarea blazoanelor. Termenul de blazon îşi are originea în 
aceste manifestări şi provine din cuvântul german blasen = a trâmbiţa, a suna din 
corn. Blazonul era un semn convenţional, specific unui stat, oraş sau unei familii, 
a unei persoane. Ştiinţa heraldică îşi are începuturile în Franţa. În 1416, Clément 
Prinsault a pus bazele acestei discipline prin fixarea unei terminologii exacte şi ştiin‑
ţifice care a fost apoi general acceptată. Tratatului lui Clément Prinsault i‑au urmat 
şi alte lucrări de heraldică, Franţa aducându‑şi o contribuţie esenţială la naşterea şi 
fundamentarea acestei ştiinţe auxiliare a istoriei. Perioada de înflorire a heraldicii a 
fost cea a cruciadelor şi a epocii clasice a turnirurilor (sec. XIII‑XV). După secolul 
al XVI‑lea, importanţa artei heraldice a scăzut.

Heraldica românească

Spre deosebire de alte ţări europene, unde ştiinţa heraldică a cunoscut o dez‑
voltare înfloritoare, mai ales în vremurile de glorie ale cavalerilor, în Ţările Române 
această disciplină nu s‑a bucurat de o cercetare şi de o reglementare strictă ca şi în 
apus. Aşa se explică faptul că nu toate oraşele sau comunele au o stemă proprie, 
în cazul unora fie din lipsă de iniţiativă pe plan local, iar în cazul altora datorită 
respingerii propunerilor de către Comisia Naţională de Heraldică Genealogie şi 
Sigilografie a Academiei Române. Studiul metodic al ştiinţei heraldice în România 
nu începe decât în cea de a doua jumătate a secolului al XIX‑lea, odată cu necesi‑
tatea stabilirii de către autorităţile centrale a stemei statului naţional român mo‑
dern, creat la 1859. Cea mai veche reprezentare heraldică românească păstrată 
până astăzi o regăsim pe sigiliul pus de Mircea cel Bătrân pe tratatul cu Polonia 
din 1390. Simbolurile prezente atunci se regăsesc şi în stema de azi a României: 
acvila, crucea, soarele şi luna. Nu vom insista asupra istoriei şi evoluţiei heraldicii 
româneşti, există lucrări de referinţă în acest sens, cum ar fi de exemplu „Ştiinţa şi 
arta heraldică în România” a lui Dan Cernovodeanu, apărută la Editura Ştiinţifică 
şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977.
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Stemele şi sigiliile oraşelor

Nu se ştie exact de când au început oraşele să aibă steme proprii. Se crede că în 
Europa, cea mai veche stemă a unei localităţi este cea a oraşului Košice din Slovacia 
de astăzi (Kassa în limba maghiară sau Caşovia în limba română). Infomaţia apa‑
re în lucrarea „Magyar Vásarok” apărută la Budapesta în 1941, citată şi de Bujor 
Dulgău. Stema oraşului Košice datează din 1369 şi a fost atribuită de regele Ludovic 
cel Mare care a acordat oraşului dreptul de a avea însemne proprii. În oraşul Košice 
– Capitală Culturală Europeană în 2013 – există o impunătoare statuie ce reprezintă 
un înger înaripat ce ţine în mîini stema oraşului. Pe soclul statuii se află reprezentări 
ale stemelor din 1369, 1423 şi 1453.

În Transilvania, apariţia sigiliilor orăşeneşti se încadrează la finalul secolului al 
XIII‑lea şi mai cu seamă în secolul al XIV‑lea. Saşii sunt cei care au introdus folo‑
sirea sigiliilor municipale pe teritoriul Transilvaniei. Astfel, în oraşele săseşti, sunt 
atestate şi cele mai vechi sigilii: Sebeş (1303), Sibiu (1367), Bistriţa (1367), Braşov 
(1368), Cluj (1369), Sighişoara (1509). În legătură cu stemele oraşelor transilvă‑
nene, se ştie de exemplu că Iancu de Hunedoara aprobă braşovenilor să imprime 
stema oraşului pe postăvurile lor la 1444; Baia Sprie obţine dreptul la stemă de la 
Matei Corvin la 1464; Târgu Mureş de la Gabriel Bethlen; Baia Mare de la Matei 
Corvin în 1481; Oradea de la Cristoofor Báthory la 1580 etc. Se poate doar pre‑
supune, neexistând nicio dovadă în acest sens, că şi stema Zalăului a fost acordată 
ca şi privilegiu de către unul din regii Ungariei sau de către unul din principii 
Transilvaniei.

Originea stemei Zalăului – ipoteze

Zalăul este atestat pentru prima dată undeva între anii 1150‑1220, conform 
Registrului de la Oradea ca „villa Ziloc” (sat) deşi este amintit mult mai devreme 
în Cronica lui Anonymus ca Ziloc. În Szilágy Vármegye Monographiája (Monografia 
Judeţului Sălaj) a lui Petri Mór, apărută în 1901, se arată că localitatea era în propri‑
etatea episcopului catolic al Transilvaniei Gallus (Gál) (1246‑1269) şi că biserica a 
fost sfinţită la 1264 şi dedicată Sfântului Arhanghel Mihail (la data publicării mo‑
nografiei biserica cu pricina era reformată, însă până la reforma din 1527 aparţi‑
nea confesiunii romano‑catolice). Iată ce scrie Petri Mór: „Zilah. Régen az erdély 
püspök birtoka s igye e város mai ev.ref. temploma is Szt.‑Mihály arkangyalnak 
volt szentelve”. (Zalău. Este deţinut de episcopul Transilvaniei, biserica reformată 
de astăzi a fost dedicată Sfântului Mihail – Arhanghelul). La 24 iunie 1370 regele 
Ludovic I îi conferă localităţii dreptul de a ţine târg anual, iar un secol mai târziu, 
la 1 august 1473 Zalăul este numit într‑un document emis de Matia Corvin ca 
„oppidum Zilah” aflat sub jurisdicţia episcopului catolic.

În Biserica Reformată din centrul oraşului (care până la 1527 aparţinea cul‑
tului romano‑catolic) pe unul dintre pereţii interiori se mai păstrează un relief ce‑l 
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reprezintă pe Arhanghelul Mihail într‑o ipostază ce aduce cu vechea stemă a oraşu‑
lui. Că avem de a face cu stema oraşului, reiese foarte clar din înscrisul „S.MICH.
ARCHANG.ZILAHY VARASSA CZIMERE. 1569”, ce înconjoară imaginea 
Arhanghelului. Acesta este reprezentat înaripat, cu sabia ridicată în mâna dreaptă şi 
cu balanţa în mâna stângă, în timp ce cu picioarele calcă pe balaur. Cercul cu ima‑
ginea arhanghelului este înscris într‑un triunghi isoscel, decorat cu motive florale. 
Pe laturile egale ale triunghiului apare textul: „TEMP. JVDICIPRIM.” în stânga şi 
respectiv „SEPH. PETO.1710”.

Acest relief e încadrat de blazoanele familiilor Kis şi Sarak, respectiv Száva şi 
Bikfalvi – despre care se presupune că au avut un rol esenţial în reconstrucţia bise‑
ricii în secolul al XVIII‑lea.

Potrivit preotolui paroh Püsök Sándor Csaba „cele trei basoreliefuri, au fost 
găsite încastrate în zidul vestic, cel de lângă turn care a rămas de la biserica veche, 
demolată în anul 1903. S‑a păstrat doar turnul gotic şi acea porţiune de zid. Stema 
Zalăului şi două blazoane nobiliare au fost găsite într‑un ancadrament de portal 
gotic. Cum nu erau vizibile, fiind ascunse în spatele orgii, au fost mutate unde sunt 
acum în 1996”.

Poate vă întrebaţi ce caută imaginea Arhanghelului Mihail – o reprezenta‑
re catolică – în Biserica Reformată. Nu trebuie uitat faptul că înainte de reformă, 
biserica era catolică iar oraşul, aşa cum s‑a arătat aparţinea episcopului catolic al 
Transilvaniei. Este posibil ca vechea biserică catolică să fi avut hramul Sf. Arhanghel 
Mihail (aşa cum sunt încă multe biserici în Sălaj – cele mai multe de lemn – ce‑i 
au ca patroni spirituali pe Arhanghelii Mihail şi Gavriil). Însă referirea la stema 
Zalăului este evidentă. Mai probabil este faptul că la vremea în care o parte a cre‑
dincioşilor au trecut de la catolicism la reforma calvină şi odată ce ei au devenit 
majoritari au avut şi biserica numai a lor, Zalăul să fi avut deja această stemă.

De aceeaşi părere este şi Zsigmond Attila, preot reformat în Fughiu, care s‑a 
ocupat printre altele de istoria bisericii reformate din Sălaj: „După părerea mea este 
o falsă interpretare aceea că după reformă orice imagine a fost distrusă, eventual 
altarul a fost înlăturat imediat, dar restul a rămas neschimbat, cel puţin pentru o 
anumită perioadă. În cazul reliefului nici nu se pune această problemă, iar din in‑
scripţie clar că este vorba de stema oraşului, care nu ţine de schimbarea confesiei”.

Aceeaşi imagine, poate ceva mai elaborată, apare în sala de bal a Clădirii 
Transilvania / Vigadó. Stema se află amplasată deasupra scenei şi poate că acesta a 
fost motivul pentru care a scăpat perioadei comuniste. Aici a funcţionat încă din 
perioada interbelică un cinematograf, şi probabil că ecranul de proiecţie acoperea 
stema protejând‑o. Evident, această reprezentare este mult mai actuală, dat fiind 
faptul că întregul edificiu a fost finalizat în 1901.

În lipsa unor documente care să lămurească problema, originea şi datarea 
exactă a stemei Zalăului poate fi doar dedusă, problema rămânând în continua‑
re deschisă. Se pot aşadar formula câteva ipoteze însă. Este evident că imaginea 
Arhanghelului Mihail a venit pe filiera catolică. Logic ar fi să presupunem că ima‑
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ginea a devenit stemă a oraşului undeva după 1473 (când Matia Corvin a ridicat 
localitatea la rang de târg), dar nu mai târziu de 1555 când în urma sinodului local 
ţinut la Ardud, comitatul Sălaj împreună cu Partium‑ul a trecut de partea reformei. 
Când biserica a devenit reformată, credincioşii au văzut în acel relief nu imaginea 
Sfântului Arhanghel Mihail, ci mai degrabă stema oraşului lor. Aşa se poate explica 
faptul că stema a supravieţuit până în zilele noastre. Nici problema legată de cine 
a atribuit stema cu Arhanghelul Mihail oraşului, nu este rezolvată. Niciuna din 
ipotezele conform căreia aceasta a fost atribuită oraşului de către cineva care avea 
acest drept (rege, principe, episcop) sau a fost stabilită de către comunitate, nu poa‑
te fi probată. Trebuie de asemenea precizat faptul că Arhanghelul Mihail nu a fost 
considerat niciodată ca patron spiritual al Zalăului.

Reprezentări ale Arhanghelului Mihail

Arhanghelul Mihail este considerat, atât în Biblie cât şi în alte texte sacre, ca 
fiind cel mai important dintre toţi arhanghelii. Numele său s‑ar traduce în lim‑
ba română astfel: „cel care este asemenea lui Dumnezeu”. Este numit Arhistrateg 
sau Mare Voievod, conducător al Puterilor Cereşti. Există mai multe reprezentări 
ale arhanghelului. Arhanghelul Mihail este reprezentat deseori cu aripi puternice, 
foarte mari, şi cu Sabia Dreptăţii. În perioada Renaşterii, el este reprezentat ca un 
tânăr puternic şi chipeş îmbrăcat într‑o splendidă haină, uneori cu platoşă, purtând 
sabie, scut şi lance. În alte reprezentări este cel ce ţine Balanţa Dreptăţii, este „cel ce 
cântăreşte sufletele”. Sunt şi ipostaze ale Arhanghelului Mihail în care apare omo‑
rând cu suliţa balaurul pe care‑l calcă în picioare. Se creează uneori confuzia cu Sf. 
Gheorghe, cel care omoară balaurul.

Etnograful Camelia Burghele de la Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, 
încearcă să explice prezenţa imaginii Arhanghelului Mihail (uneori însoţit şi de 
Arhanghelul Gavriil) în reprezentările artei populare: „Bibliografia etnografică 
subliniază vitejia şi puterea lor, iar Arhanghelul Mihail e deseori prezentat ca un 
războinic, dar care luptă mereu pentru oamenii drepţi; el eliberează Soarele şi Luna 
din puterea dracilor, atunci când aceştia le fură (e vorba despre eclipse). Apoi se 
spune că Arhanghelul Mihail poartă cheile Raiului, este un vrednic luptător îm‑
potriva diavolului şi veghează la căpătâiul celor bolnavi. Scena morţii omului este 
înfăţişată astfel: în stânga bolnavului stă diavolul, pregătit să îl ia pe muritor, iar 
Arhanghelul Mihail are menirea de a‑l salva pe acesta, retezându‑i necuratului ca‑
pul cu sabia. De aceea el poartă întotdeauna sabie şi îl vedem reprezentat învingând 
diavolul simbolizat prin balaur sau zmeu”.

Arhanghelul Mihail în heraldică şi artă

Căutând diverse reprezentări ale Arhanghelului Mihail, care să semene cu 
stema veche a oraşului Zalău, am găsit (având ca sursă imaginile de pe internet) o 
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imagine ce poate fi considerată ca o matriţă, pentru toate celelalte reprezentări simi‑
lare. Este o litografie realizată de Hans Holbein cel Tânăr (1497‑1540), ce este con‑
siderat alături de Albrecht Dürer şi Lucas Cranach cel Bătrân printre cei mai repre‑
zentativi artişti germani ai Renaşterii, un portretist remarcabil, printre cei mai mari 
din istoria picturii. Lucrarea lui Hans Holbein cel Tânăr intitulată „Arhanghelul 
Mihail cântăritorul sufletelor”, realizată în 1523 şi prezentată în catalogul lui John 
Ruskin din 1870, seamănă izbitor de mult cu stema Zalăului. Tânărul din imagine 
are armură şi manta pe umeri, are aceeaşi mişcare amplă a mâinii drepte cu sabia 
ridicată la nivelul capului, gata să lovească balaurul de la picioare. De asemenea, are 
în mâna stângă balanţa de care se agaţă dragonul.

O altă lucrare asemănătoare este cea realizată de Lucas Cranach cel Bătrân 
(1472‑1553) din 1506 care‑l reprezintă pe Arhanghel sub forma unui tânăr înaripat 
cu sabia ridicată deasupra capului şi cu balanţa în cealaltă mână. Istoricul Nicolae 
Gudea, găseşte şi el o imagine matcă a reprezentărilor arhanghelului cu sabie şi 
balanţă, pe o placă de metal din Köln, datată 1470, conform Brockhaus Encyclopadie, 
volumul 12, apărută la Wiesbaden în 1971. Imaginea este redată în articolul din 
Caiete Silvane.

Imagini asemănătoare, ale Arhanghelului cu sabia şi balanţa apar şi în alte 
reprezentări heraldice. Există mai multe oraşe europene care au ca stemă această 
imagine. Printre acestea pot fi amintite: Odenheim, Buttstaedt, Thuengersheim şi 
Maudach din Germania, Biala Podlaska din Polonia, Kraziai din Lituania, Nóráp 
din Ungaria şi… capitala Austriei, Viena. Mai avem oraşe ce au ca stemă un scut 
cu imaginea Arhanghelului Mihail, cu sabie şi balanţă, dar în care nu apare balau‑
rul. Este vorba de oraşele Haag din Austria, Ohrdruf din Germania sau Reichstett 
din Franţa. Desigur, numărul oraşelor europene care au o stemă pe care apare 
Arhanghelul Mihail, în diverse ipostaze, este mult mai mare. Există în Federaţia 
Rusă, aproape de vărsarea râului Dvina de Nord în Marea Albă chiar şi un oraş care 
se numeşte… Arhanghelsk şi care are… aţi ghicit, o stemă de forma unui scut cu 
imaginea Arhanghelului Mihail cu sabie şi scut călcând balaurul. Până şi capitala 
Europei, oraşul Bruxelles are pe stemă imaginea Arhanghelului Mihail călcând în 
picioare balaurul, având în mână suliţa în formă de cruce.

Având în vedere aceste reprezentări, atât în artă cât mai ales în heraldică, se 
poate doar presupune că şi stema Zalăului – sub forma reprezentată în Biserica 
Reformată – datează din secolele XV‑XVI.

Evoluţia stemei Zalăului

În afara stemei din Biserica Reformată, datată conform inscripţiei la 1569, şi a 
celei din sala de bal a Clădirii Transilvania ce nu poate fi mai veche de 1900, nu mai 
există nicio altă reprezentare a acesteia pe vreun edificiu din oraş.

Prima dovadă scrisă legată de stema oraşului, apare în monumentala mono‑
grafie judeţului Sălaj, realizată în perioada 1901‑1904 de Petri Mór (Szilágy várme-
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gye monográfiája). La pagina 448 a monografiei amintite, înainte să descrie într‑un 
amplu capitol oraşul Zalău, este reprodusă stema color a oraşului: într‑un scut 
dreptunghiular, cu partea de jos rotunjită, apare pe un fond argintiu, un tânăr îna‑
ripat înveşmântat în roşu, având aripile şi pieptarul de culoare verde. Ţine în mâna 
stângă o sabie ridicată la nivelul capului gata să lovească balaurul pe care‑l calcă în 
picioare. În mâna stângă ţine o balanţă, ale cărei talere nu sunt vizibile. Petri Mór 
nu oferă niciun fel de explicaţie, în afara textului „ZILAH VÁROS CZIMERE”. În 
altă parte a monografiei, la pagina 536 apare lapidar textul: „A csizmadiák kara felett 
a falon a város czimerét is megtaláljuk 1569. Évszámmal”. (Deasupra locului unde 
stau cizmarii, găsim stema oraşului inscripţionată cu data 1569). Este vorba desigur, 
de locul iniţial în care se afla stema, pe peretele vestic. Nimic mai mult.

Stema oraşului apare însă pe mai multe sigilii. Cercetătorul Bujor Dulgău a 
identificat în Arhivele Statului Satu Mare, un sigiliu aplicat pe un document din 29 
noiembrie 1871. Sigiliul rotund cu un diametru de 30 mm are într‑un cerc pe care 
scrie „ZILAH VÁROS FÖBIRÁJA PECSETJÉ 1802” (Sigiliul judelui primar al 
oraşului Zalău 1802). În cerc apare imaginea tânărului înaripat cu sabia şi balanţa. 
Este cel mai vechi sigiliu cunoscut care are stema oraşului. În lucrarea amintită deja 
la început „Stema şi sigiliul oraşului Zalău”, în Acta Musei Porolissensis, nr.VIII/1998, 
autorul Bujor Dulgău aminteşte şi de alte sigilii ale oraşului descoperite pe docu‑
mente aflate la Arhivele Statului, filialele Sălaj sau Cluj.

O imagine deosebit de frumoasă a unui sigiliu, este disponibilă pe internet la 
adresa (http://hu.wikibooks.org/wiki/C%C3%ADmerhat%C3%A1roz%C3%B3/
Zilah_c%C3%ADmere). Are inscripţionat textul „SZILÁGY VÁRMEGYE 
ZILAH REND. TAN. VÁROS 1902” şi bineînţeles imaginea Arhanghelului 
Mihail, cu sabia şi balanţa. Interesant este faptul că din aceeaşi perioadă, există un 
sigiliu al oraşului Alba‑Iulia (Gyulafehérvár) ce are o imagine a arhanghelului, în 
faţa unei porţi de cetate. Alba‑Iulia a fost sediul episcopilor catolici ai Transilvaniei; 
ipoteza conform căreia stema Zalăului (oraş aflat până înainte de Reformă sub stă‑
pânirea episcopilor catolici) a venit pe această filieră nu este de neglijat.

După 1918, autorităţile competente au trecut la unificarea administrativă 
a teritoriului ţării. La 23 iunie 1921 este emisă legea ce promulga noua stemă a 
României şi instituia Comisia Consultativă de Herldică care avea ca sarcină sta‑
bilirea stemelor judeţelor şi oraşelor ţării. Comisia a instituit şi fixat în perioada 
1921‑1928 stemele celor 71 de judeţe ale României, iar între 1928‑1936 stemele 
celor 71 de oraşe reşedinţă de judeţ şi a celor 130 de centre urbane ale ţării. Aşa 
cum aminteşte Dan Cernovodeanu în lucrarea Ştiinţa şi arta heraldică în România 
(Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 1977), Comisia Consultativă pentru 
Heraldică a conservat în întregime stema oraşului Zalău (alături de cele ale oraşelor 
Turnu Severin, Bârlad, Roman, Vaslui, Cluj, Braşov, Sibiu, Sighişoara, Dej, Sighet 
sau Satu Mare).

Interesant este faptul că în Monitorul Oficial nr. 186 din 21 august 1930, 
în care este prezentată stema oraşului Zalău, nu se aminteşte nimic despre 
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Arhanghelul Mihail. După preambulul decretului regal: „CAROL al II‑lea, Prin 
graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională , Rege al României, La toţi de faţă şi viitori, 
sănătate: Asupra raportului ministrului Nostru secretar de Stat al Departamentului 
de Interne, am decretat şi decretăm: Art.1 Se aprobă de Noi stemele oraşelor re‑
şedinţă de judeţ […] Zalău […] astfel cum au fost întocmite de către comisiunea 
consultativă heraldică şi anume: sunt descrise pe rând toate stemele reşedinţelor 
de judeţ. Heraldica Zalăului este descrisă astfel: Pe scut roşu un tânăr într’aripat de 
aur, stând în picioare, ţinând în mâna dreaptă o sabie de aur cu care loveşte un ba‑
laur negru pe care‑l calcă în picioare, în mâna stângă o cumpănă de aur. Este stema 
veche a oraşului. Scutul timbrat cu o coroană murală de argint cu cinci turnuri”. 
Este menţionat clar faptul că avem de a face cu stema veche a oraşului.

Se pare că şi în perioada 1940‑1945, când Zalăul a făcut parte din teritoriul ce‑
dat Ungariei în urma Dictatului de la Viena, stema oraşului a rămas aceeaşi. Noua 
administraţie maghiară nu avea niciun interes să schimbe stema, cu atât mai mult 
cu cât ea provenea dinainte de 1918, când Zalăul era reşedinţa comitatului Szilágy.

Stemele din perioada interbelică au fost folosite până în 1948, când au fost 
înlocuite pe sigiliile şi anteturile municipiilor şi judeţelor cu stema Republicii 
Populare Române. Prin decretul nr. 503/16 decembrie 1970 emis de către Consiliul 
de Stat al Republicii Socialiste România, s‑au instituit noi steme pentru judeţele şi 
oraşele municipii. Comitetele executive ale Consiliilor populare au antrenat nu‑
meroşi specialişti: istorici, heraldişti, geografi, etnografi, economişti etc. Prin decre‑
tul nr. 302/25 iulie 1972 emis de Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 
proiectele celor 39 de steme judeţene, şi 47 de steme municipale au fost aprobate. 
Nu a fost şi cazul Zalăului, acesta neavând rang de municipiu. Se pare că oraşul nu 
a avut pur şi simplu stemă în perioada comunistă.

După revoluţia din decembrie 1989, au exista preocupări privind stema ora‑
şului. Actuala stemă a Zalăului a fost realizată în anul 1995 de către artistul plastic 
zălăuan Vasile Morar, în urma unui concurs de proiecte. În mare parte este respec‑
tată varianta stemei din 1930, elementul de noutate adus fiind brâul crenelat situat 
în scut, deasupra imaginii – care în viziunea artistului reprezenta poarta de acces a 
Transilvaniei. Este modificat şi numărul de turnuri ale coroanei murale, de la cinci 
la şapte. În Heraldica românească, oraşele erau reprezentate cu o coroană crenelată 
cu cinci turnuri, iar municipiile cu una cu şapte turnuri.

Prin Hotărârea nr. 685/1998 privind aprobarea stemelor unor municipii, la 
anexa nr. 11 apare actuala stemă a Zalăului şi descrierea acesteia: „Stema muni‑
cipiului Zalău, potrivit anexei nr. 11, se compune dintr‑un scut roşu, încărcat cu 
un tânăr înaripat, de aur, ţinând în mâna dreaptă o sabie din acelaşi metal, cu care 
loveşte un balaur negru, pe care îl calcă în picioare. În mâna stângă personajul poar‑
tă o balanţă de aur, cu talgerele în echilibru; în şef, pe fond roşu, un brâu crenelat 
de argint. Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint, formată din şapte 
turnuri crenelate”. Descrierea elementelor componente ale stemei este următoa‑
rea: „brâul crenelat semnifică importanţa strategică a aşezării (poartă de acces spre 
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Transilvania); tânărul înaripat evocă lupta împotriva răului; balanţa atestă atributul 
administrativ al urbei de a împărţi dreptatea”.

După cum se poate constata niciun cuvânt despre Arhanghelul Mihail, deşi 
am arătat pe baza a numeroase exemple că acesta este personajul de pe scut. Vechii 
steme a oraşului, folosită între anii 1569 (?) – 1948 sub diverse forme dar care toate 
au imaginea arhanghelului, i s‑au adus câteva elemente heraldice noi, cum e acel 
brâu crenelat. Se revine la coroana murală de argint, ca în varianta stemei din peri‑
oada interbelică, însă numărul turnurilor crenelate creşte de la cinci la şapte. Oraşul 
devenise între timp municipiu.

Ştampilă poştală cu stema Zalăului

Ca urmare a Dictatului de la Viena, din 30 august 1940, România a fost silită 
să cedeze Ungariei judeţele Sălaj, Satu‑Mare, Maramureş, Bistriţa‑Năsăud, Cluj, 
Bihor, Mureş, Covasna şi Harghita. Administraţia maghiară a refăcut comitatele 
dinainte de 1918 revenindu‑se la denumirea de Szilágy (Sălaj). Armata a 2‑a ungară 
(peste 100.000 de soldaţi) a operat pe teritoriul judeţului Sălaj, astfel: 6‑7 septem‑
brie în zona Şimleului şi 8 septembrie în zona Zalăului. La 12 septembrie 1940, 
administraţia militară maghiară era instalată în toată zona de ocupaţie. După numai 
două luni, se retrag trupele „de ocupaţie”, locul lor fiind luat de două Corpuri de 
Armată (VIII şi IX). La Zalău era cantonat Batalionul II din cadrul regimentului 
25 Infanterie (Corpul IX de Armată). Administraţia poştală maghiară a fost orga‑
nizată perfect şi foarte rapid, încă din prima zi de ocupaţie funcţionând Serviciul 
Organizatoric de Est (SZEVOSZ). În primele zile ale ocupaţiei s‑au folosit ştampi‑
lele VISSZATÉRT (visszatért = retrocedat) care erau însoţite obligatoriu de ştam‑
pilele de zi. În Sălaj, acest ştampile s‑au folosit în Zilah (Zalău) – 8 septembrie – 15 
octombrie 1940 şi Szilágysomlyó (Şimleu Silvaniei) în perioada 7 septembrie – 15 
octombrie 1940. Toate ştampilele aveau în centru stemele oraşelor respective.

Stema Zalăului în cartofilie

Există o mulţime de cărţi poştale sau ilustrate realizate atât înainte de 1918 cât 
şi în perioada interbelică în care apare Clădirea Transilvania / Vigadó. În unele din‑
tre aceste fotografii, se vede destul de clar că pe faţada corpului principal de clădire, 
apare stema veche a oraşului. Vom prezenta câteva dintre aceste ilustrate.

Una dintre cele mai frumoase cărţi poştale ce are în prim‑plan grupul statu‑
ar Wesselényi şi în spate Clădirea Transilvania, a fost editată de Moldován László 
şi poate fi datată la începutul secolului XX, conform datei de pe ştampila poştei 
– 1905. Aşa cum se vede, stema Zalăului apare în acel blazon baroc. Din peri‑
oada interbelică, de dinaintea cedării Ardealului de Nord, deci sub administraţie 
românească, există o carte poştală cu imaginea clădirii Transilvania, pe faţada căreia 
sub textul „Cinema Carol” se vede clar aceeaşi stemă cu imaginea Arhanghelului 
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Mihail. În schimb nu apare grupul statuar Wesselényi. Foarte probabil stema moş‑
tenită de la administraţia maghiară nu a fost dată jos de către administraţia româ‑
nească. Cartea poştală a circulat şi imediat după septembrie 1940, aşa cum rezultă 
din ştampila „Visszatért” (cu stema Zalăului) de pe verso.

Deşi am putea continua cu astfel de exemple, ne vom limita doar la încă un 
singur exemplu. De data aceasta este vorba despre o fotografie – carte poştală re‑
alizată în studioul Foto Elite „Peter” Zilah care surprinde evenimentul din 2 sep‑
tembrie 1940 când administraţia maghiară a oraşului a reamplasat grupul statuar 
Wesselényi. Stema oraşului era la locul ei!

În loc de concluzii

Aşadar, în toate reprezentările, indiferent de epocă şi de „stăpânire” Zalăul a avut 
aproximativ aceeaşi stemă. O stemă asumată atât de comunitatea maghiară a oraşului 
– pe baza unei tradiţii de câteva secole, dar şi de comunitatea românească – pe baza 
celor două acte normative din 1930 şi 1998. O stemă de care toţi ar trebui să fim mân‑
dri, la care ar trebui să‑i cunoaştem semnificaţia şi istoria. O stemă care ar putea face 
obiectul unor materiale de promovare ale oraşului: brelocuri, insigne, fanioane etc.

O stemă care ar trebui să fie mult mai vizibilă în spaţiul public – acolo unde 
există doar la intrarea în Primărie, pe câteva panouri cu harta oraşului răspândite 
prin cartiere şi pe steagul oraşului arborat în faţa Casei de Cultură a Sindicatelor. O 
stemă care ar trebui să revină (în varianta clasică pentru a se încadra în arhitectura 
locului) în locul gol din blazonul de pe faţada Clădirii Transilvania. Şi de ce nu, pe 
frontispiciul Primăriei Municipiului Zalău.
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Sălăjenii din Italia, uniţi în 
credinţă

Terni nu e unul dintre oraşe‑
le faimoase ale Italiei. Cele în care 
se îngrămădesc turiştii, pentru că e 
fie un palat, fie un dom, fie o ceta‑
te medievală. De fapt, oraşul a fost 
bombardat de trupele aliate în al 
doilea Război Mondial, aşa că pu‑
ţine clădiri vechi au rămas. Oraşul 
se află amplasat la altitudinea de 
130 m deasupra nivelului mării, 
într‑o regiune de câmpie pe valea 
râului Nera, la 100 km nord‑est de 
Roma. Se întinde pe o suprafaţă de 211 km², şi avea în 2009, 112.735 de locuitori. 
Aşezarea a luat fiinţă prin secolul VII î.Hr., fiind întemeiată de umbri. În timpul 
perioadei romane era unul din oraşele importante de pe drumul „Via Flaminia”, el 
fiind cunoscut prin apele termale din regiune. În apropierea oraşului se află cascada 
„Cascata delle Marmore” (165 m), fiind cea mai mare cascadă din Europa. Azi arată 
ca un oraş modern, cu cartiere de blocuri frumoase şi aerisite, cu zone rezidenţiale 
cu vile elegante, cocoţate pe dealuri, printre livezi de măslini.

Din totalul locuitorilor, oficial 10% sunt români – a doua naţie în oraş, după 
italieni. Viaţa a adus mai bine de zece mii de români în oraşul acesta. Poveştile lor 
sunt multe şi, chiar dacă până la un loc seamănă una cu alta, fiecare ascunde în spate 
o nevoie, o despărţire sau poate o evadare. Şi, inevitabil, o tristeţe şi o sfâşiere.

Unul dintre românii aduşi de valurile vieţii în Terni este Părintele Vasile 
Andreca. A ajuns aici în urmă cu 13 ani, venind din Iaşi. Aproape ca misionarii de 
odinioară, a fost trimis într‑o ţară străină să îi păstorească pe românii ajunşi aici. 
A primit de la episcopul catolic din Terni o biserică în care să oficieze – catolicii 
nu o mai foloseau şi decât să rămână abandonată au hotărât să o dea în folosinţa 
preotului ortodox. O biserică mică şi frumoasă, construită din piatră, cândva pe la 
1100, închinată lui Saint Alo’. Biserica este una construită în stil romanic, are faţada 
împodobită cu frize romane şi medievale; intrarea este străjuită de doi lei din piatră, 
iar în interior întâlnim fresce din secolele XII‑XIV. Ca multe alte biserici din Italia, 
şi aceasta a trecut de la un ordin la altul: de la Ordinul Augustinienilor la Ordinul 
Cavalerilor de Malta, aceştia din urmă lăsând‑o în paragină, în final ajungând un 
atelier de fierărie. La începutul secolului XX este donată Eparhiei din Terni, aici 
funcţionând succesiv mănăstirea călugăriţelor Clarisse şi Seminarul Eparhial. Ca 
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urmare a marelui număr de creştini ortodocşi existenţi în zona Terni, la 25 ianuarie 
2001, cu ocazia Săptămânii de rugăciune pentru unitatea creştinilor, Monseniorul 
Vincenzo Paglia, episcopul catolic al Eparhiei de Terni‑Narni‑Amelia, semnează 
documentul de alocare a bisericii.

Venind din Iaşi, Părintele Vasile i‑a dat hramul Sfintei Paraschieva. La început 
a fost singur. Niciun credincios român nu ştia de el, de biserică, nimeni nu călca 
pragul acesteia. Îşi aminteşte cu nostalgie de vremurile acelea, de tristeţea în care se 
zbătea. Cum îi venea să ia primul avion şi să se întoarcă în ţară. A început să umble, 
pe jos şi cu bicicleta, în căutarea românilor care bănuia că sunt pe‑acolo. Unde 
auzea vorbindu‑se româneşte, se prezenta, le explica cine este şi de ce a venit acolo. 
Lăsa în baruri cărţi de vizită cu datele de contact. Încet, au început să se adune şi 
credincioşii. Veneau duminica, la ora la care începea liturghia şi se împrăştiau la 
final. Mulţi dintre cei ce veneau erau femeile care îngrijesc bătrâni, aşa‑numitele 
„badante”, care duminica au zi liberă. Duminica şi joi după‑amiaza, ca servitoarele 
de odinioară. Ieşeau de la biserică şi le vedea şezând pe băncile din parcul învecinat, 
cu un „panino” în mână. Nu împreună, ci fiecare pe cont propriu. Ideea a venit 
firesc, le‑a spus să rămână în biserică cu pacheţelul de mâncare cu tot. Lucrurile au 
curs frumos, oamenii au început să socializeze. Deşi un grup extrem de eterogen, 
venit din toate părţile României, cu meserii, vârste sau nivele de educaţie diferite, 
au găsit acele lucruri care să îi unească. În primul rând credinţa, care îi adusese 
pe toţi în mica biserică de piatră. Apoi problemele şi dorul de casă, simţit de toţi. 
Au ajuns să se cunoască şi au învăţat să se ajute. Au aflat că Dan e mecanic auto si 
l‑au căutat pe el când au avut maşina defectă. Că Ionel e instalator. Că e nevoie de 
o îngrijitoare pentru un bătrân şi una dintre femeile din grup a rămas fără loc de 
muncă. Au ajuns să se ajute şi să se substituie. Erau o adunătură şi, datorită efortu‑
rilor părintelui Vasile, au devenit o comunitate. Acum se adună câteva sute în fie‑
care duminică, iar obiceiul de odinioară ‑ de a mânca un sandwich împreună ‑ s‑a 
transformat într‑un prânz în toată regula. Toţi contribuie, se scot mese pliante şi se 
întind, se aduc farfurii şi tacâmuri din plastic… . Se găteşte prin rotaţie şi sunt în 
fiecare duminică doritori să ofere o masă. Pentru că au un botez, un parastas, o zi de 
naştere. Cum zicea părintele Vasile, „nu mai ajung duminicile pentru câţi doritori 
sunt”. Se spune o rugăciune, o binecuvântare şi apoi lumea se aşază la masă. Şi mai 
mult decât prânzul, în sine e partea de socializare. Duminicile din mica biserică 
Saint Alo’ aduc cu duminicile în familie. Pentru că acolo s‑a creat o familie.

Am cunoscut‑o acolo pe doamna Constanţa, venită din Buzău. Pe doamna 
Tatiana, venită din Iaşi. Pe Natasha, o ucraineancă măritată cu un italian şi pe fetiţa 
lor, care duminică de duminică sunt prezenţi acolo. Pe Michele, un tânăr italian 
din Sicilia, care a găsit o familie în comunitatea de români din Terni. Familii din 
Cluj, Iaşi, din Bacău, Maramureş, din zona Piteşti. Familii mixte, romano‑ italiane. 
Familii cu copii care se regăsesc acolo şi, după ce participă activ la ceremonia reli‑
gioasă, rămân la prânzul comun. Am cunoscut şi doamne din Sălaj, cea mai activă 
dintre toate fiind Monica din zona Cehu Silvaniei. Le‑am ascultat poveştile, pre‑
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sărate cu bucurii şi cu tristeţi. Părintele Vasile le cunoaşte pe fiecare şi îşi face timp 
să vorbească cu fiecare dintre ei. Nimeni nu le înţelege mai bine ca el temerile şi 
frământările. Se bucură şi se întristează alături de ei. Le botează copiii, îi cunună, îi 
ajută când moare cineva şi trebuie adus în ţară. Şi mai ales îi învaţă să se asculte şi să 
se ajute unii pe alţii. I‑a încurajat să cânte împreună, iar sub bagheta unei soprane 
musulmane, Mona, ajunsă în Terni la studii, s‑a închegat un cor care se prezintă 
mai mult decat onorabil. Acum Mona s‑a întors în ţara ei, lăsând corul pe „mâna” 
unei alte soprane, ucraineanca Natasha Komarova.

De Paşte şi de Bobotează biserica este neîncăpătoare, aşa că slujba de Înviere 
şi cea de Sfinţire a Apei se fac într‑o piaţetă alăturată, iar locuitorii din casele din 
zonă ies la geam cu lumânări aprinse. „Anul acesta nu am putut veni la slujba de 
Inviere”, ne spune cu tristeţe doamna Constanţa. Pentru că nu s‑a suprapus cu 
Paştele catolic şi nu a fost considerată de către „patronii” ei ca sărbătoare oficială… 
E una dintre tristeţile „badantei”. Care „badante” nu au viaţa uşoară. În ciuda apa‑
renţelor, pentru că judecând de afară au asigurată casa şi masa, sunt condamnate 
să stea 24 de ore din 24 cu câte o persoană în vârstă, care de cele mai multe ori e şi 
bolnavă. Le‑am ascultat vorbind de „bătrânul meu” sau „bătrâna mea” ca de bunicii 
lor, pentru că sunt deja parte din familie. Şi le‑am auzit făcându‑şi planuri pentru 
luna de vacanţă – acasă, la familie, la casa pe care au construit‑o şi de care nu pot 
să se bucure… . Dar am auzit‑o pe una dintre ele spunând: „eu vreau să îmi fac 
vacanţa în Italia. Să vizitez locuri faimoase de care am auzit, dar în care, deşi sunt de 
zece ani în Italia, încă nu am ajuns.”

Despre Părintele Vasile toţi au doar vorbe bune de spus. Îi adună, îi mobi‑
lizează. Urmau Rusaliile, sărbătorite şi printr‑o lansare de carte la care urma să 
participe consulul general de la Roma, Tiberiu Trifan. „Cireşe amare” e cartea scrisă 
de o româncă stabilită în Italia, Liliana Nechita, în care a adunat poveşti ale româ‑
nilor de acolo. Şi tot la iniţiativa preotului Vasile Andreca s‑a constituit în cadrul 
Bibliotecii din Terni o secţie de carte în limba română, pe care acum încearcă să o 
doteze cu cât mai multe volume.

„Omul sfinţeşte locul”, spune un vechi proverb românesc. E ceea ce s‑a în‑
tâmplat în Terni, unde un om cu suflet mare a reuşit să închege o comunitate. 
Sunt familii care vin duminica şi de la 100 de km distanţă, pentru a asculta Sfânta 
Liturghie şi pentru a se împărtăşi cu trupul şi sângele Domnului Nostru Isus 
Cristos. Şi pentru a lua apoi prânzul cu „familia” românească ce s‑a creat acolo. În 
frumoasa biserică din centrul oraşului se împletesc destine. Lângă altar sunt aşezate 
două drapele: al României şi al Italiei, iar padre Vasile se roagă pentru bunăstarea 
poporului român şi a poporului italian. Dar rugăciunile pe care le îndreaptă spre 
cer credincioşii de acolo sunt în limba română. Pentru că românesc a rămas şi su‑
fletul lor.

Magazin Sălăjean, iunie 2015
Daniel Mureşan, Simona Ciulea
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Colecţia de călimări:                         
Violon d`Ingres

Nu de mult timp isprăvisem lectura Memoriilor lui Giorgio de Chirico, 
unde mă izbise calitatea excepţională a condeiului, când ajunge la mine cartea 
pictorului Emil Chendea, Între două lumi, Editurile Caiete Silvane şi Eikon, 
Cluj‑Napoca, 2014. E tot o carte de memorii a unui artist plastic pentru care 
scrisul devine „Violon d`Ingres”. Deşi întins pe aproape 400 de pagini, format 
mare, în volumul de memorii al lui Emil Chendea nu întâlneşti maliţiozităţi 
la adresa confraţilor, decât, ici‑acolo, mici supărări pentru unele ingratitudini, 
de parcă tot lui i‑ar fi părut rău. Lucrarea e îndelung şi meticulos elaborată, pe 
baza unor agende, din loc în loc, invocate, încât adună o densitate de fapte pe 
care numai calităţi bine armonizate ale stilului o fac să nu fie, pentru cititor, su‑
focantă. Chiar titlul pare să fie rodul unei meditaţii, căci prepoziţia „între” are 
o dinamică semantică intrinsecă ce exprimă starea de neaşezare, de disconfort 
continuu al insului care nu e niciodată „în” vreuna dintre „lumile” invocate. 
E mai degrabă un purgatoriu fără de început şi sfârşit. Întrucât lumile descrise 
în carte sunt o Românie flagelată de războiul al doilea mondial, apoi de ciuma 
comunistă, pe de‑o parte, şi societatea americană de la sfârşit de secol XX şi în‑
ceputul celui următor, pe de altă parte, scriitorul memoriilor are ochi iscoditor 
pentru a surprinde ethosurile celor două popoare. Textul e susţinut de circa 130 
de fotografii din arhiva autorului.

Emil Chendea este, după cum aflăm şi din prefaţa lui Vasile George 
Dâncu, „cel mai mare grafician de carte din perioada României comuniste” (p. 
5). A ilustrat şi machetat cărţi monumentale, cărţi‑obiect, precum Shakespeare, 
Sonete, ediţie bilingvă, traducere de Teodor Boşca, Editura Dacia, Canţonierul 
lui Messer Francesco Petrarca, traducere Eta Boeriu, Editura Dacia, Michelangelo, 
Rime, traducere Eta Boeriu, Editura Dacia, Poezia trubadurilor…, traduce‑
re Teodor Boşca, Editura Dacia. Mioriţa şi Meşterul Manole, ambele la Editura 
Albatros, intră mai degrabă în seria cărţilor‑giuvaer, căci la acestea a creat şi 
litera tipografică. Din categoria odoarelor tipografice dintotdeauna fac parte 
volumele de lirică niponă, mai multe ediţii şi la edituri diferite, căci tema e 
recurentă la artist. Sunt apoi, şi nu puţine, volume de autori români care au 

vIorEL MurEşan
Caiete Silvane
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avut la apariţie sprijinul grafic al lui Emil Chendea. În mod inexplicabil, uitată 
pare azi, între marile realizări grafice ale artistului, coperta la colecţia „Romanul 
secolului XX”. Cu acesta a ilustrat câteva rafturi de literatură universală tradusă 
în limba română. Naşterea ideii, truda efectivă ori odiseea unora dintre ele îşi 
au ecoul în paginile cărţii de memorii. 

Primele optzeci de pagini sunt ale unui veritabil „Bildungsroman”. Se in‑
stalează în ele vuietul subteran al unei voinţe anticomuniste, prezent pe tot 
parcursul cărţii. Tot de aici, cartea se aşază sub zodia implacabilă a plecării, 
urmând parcă în chip fatal adagiul cronicarului cu bietul om sub vremi. Proza 
narativă, sau, uneori descriptivă, de cea mai bună calitate, se impune din ace‑
leaşi prime fascicule. Oralitatea e la îndemâna autorului prin variate mijloace 
lingvistice, ea împletindu‑se cu inserţiile narative şi având ca suport un umor 
mucalit, cu atâtea nuanţe, câte evenimente prezintă, dar şi firea rebelă a perso‑
najului narator. Din lumea prin care trece, reţine întotdeauna latura estetică a 
lucrurilor, iar evenimentele sociale, individuale ori colective, sunt mai de fieca‑
re dată abundent pigmentate anecdotic. Apropierea de poezie e atât de reliefată 
la Emil Chendea, încât gândul fuge de îndată spre Paul Klee. De altfel, credem 
că şi artistul plastic lucrează după principiile aceluiaşi pictor helvet, potrivit 
căruia „arta nu redă vizibilul, ci face vizibil”. Figurile sale vin din subconştient, 
mărturie stând preocuparea constantă de parapsihologie, care îi străbate cartea 
de memorii de la un capăt la altul. De ar fi să ne oprim la o singură frază din 
importantul tom, ea ar putea fi aceasta: „Când am plecat în lume, şaisprezece 
ani mai târziu, volumaşele astea erau în geamantanul meu, alături de alte cărţi. 
Ce era să iau cu mine altceva decât poeziile care mi‑au fost hrană sufletească 
atâţia ani şi care erau pentru mine tot ce ţara avea mai bun!?” (p. 64).

De la cronotopul originilor, care include satul natal, Mirşid şi târguşoarele 
Zalău şi Jibou, cu şcolile lor, trece prin calvarul refugiului: Bucureşti, Turda, 
plecări, reveniri… Odată ajuns elev la Şcoala Medie de Arte Plastice din Cluj, 
are marea şansă de a‑l întâlni ca profesor de limba şi literatura română, pentru 
numai doi ani, pe I.D. Sârbu. Celelalte figuri pedagogice i se par şterse. Asistă la 
primele întâlniri cu scriitori, ba chiar participă la o conferinţă a lui Lucian Blaga. 
Urmează un şir de eşecuri la admiterea la artele plastice. Cel mai alert capitol 
al acestei perioade se referă la stagiul militar de la Câmpina, încheiat înainte 
de scadenţă, în mod fericit, prin intrarea la Institutul de Arte Plastice „Nicolae 
Grigorescu”. Vin la rând primele oferte profesionale, nu toate finalizate glori‑
os: prima copertă de carte, machetarea noii reviste „Amfiteatru”… Apar pri‑
mele şicane, venite din interiorul breslei, veşnic măcinată de invidie. Vine şi 
repartizarea pe post: timp de un an lucrează în televiziune, apoi se transferă la 
Cartimex. Artistul trăieşte un moment hotărâtor: suntem în 1968, îşi cunoaşte 
viitoarea soţie, Luisa, care îi va întovărăşi de acum destinul dramatic. Ajuns 
negustor de artă, începe lunga serie a călătoriilor peste graniţă, care, aşa cum 
sunt povestite, au şi ceva iniţiatic. Prima e în Italia. În faţa statuii lui Moise, de 
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Michelangelo, are pentru prima oară sentimentul „neajungerii” limbii pentru 
exprimarea trăirilor. Identificăm aici „in nuce” pe scriitorul de mai târziu. Dar, 
tot acum, cunoaşte şi mizerabilele afaceri ale unor români investiţi cu autorita‑
te, odată ajunşi în străinătate. Condamnă minciuna propagandei comuniste şi, 
la Florenţa, în 1969, îi încolţeşte primul gând al emigraţiei.

Profilul graficianului de carte constituie un capitol aparte în memorii. 
Începutul îl face volumul Din Lirica Japoneză, lucrare de diplomă iniţial, re‑
zultat al unui periplu incandescent de vreo trei luştri prin literatura universală: 
„Aşadar, în călătoriile mele bibliofile, unul din momentele cele mai şocante 
a fost descoperirea poeziei japoneze şi în special a haiku‑urilor. Simplitatea 
acestor «crochiuri» poetice, profundul lor mesaj filozofic, frumuseţea meta‑
forelor m‑au cucerit de la bun început şi mi‑au rămas în suflet şi în memorie 
mulţi, mulţi ani după” (p. 106). Realizarea grafică ingenioasă îi aduce din par‑
tea PEN Club‑ului japonez, o invitaţie la Tokyo, unde însă va fi prezent, prin 
oculte malversaţiuni, nu Emil Chendea, ci un potlogar. Întâmplarea îl clatină 
lăuntric, iar ideea plecării definitive din ţară capătă contur. Sporeşte şi numă‑
rul călătoriilor la târgurile de carte internaţionale, care sunt de departe cele 
mai vii evenimente ale artistului, iar redarea atmosferei acestora, mai cu seamă 
pe latura anecdotică, dar nu numai, ne face să ne îndoim că ar putea exista 
o pereche simetrică în jurnalele şi însemnările de călătorie ale scriitorilor de 
atunci. Mioriţa e o altă poveste, realizare grafică şi tipografică unicat, lucrată 
pe fondalul unei tragedii de familie: o moarte năpraznică a unuia dintre fraţi, 
sculptor şi arhitect, stabilit de ceva timp în Canada. Înecul românului în lacul 
Pigeon din apropiere de Toronto a avut şi ecouri literare, în romanul lui Marin 
Sorescu, Trei dinţi din faţă, dar şi într‑o scrisoare de consistenţa unei nuvele 
a Oanei Măruţescu, o apropiată a fraţilor Chendea, inserată în paginile cărţii 
Între două lumi. Întâmplarea morţii fratelui, interiorizată, trăită în plan real, dar 
mai cu seamă oniric, printr‑un vis recurent, întăreşte interesul artistului pentru 
parapsihologie. Eclatanta „poveste” a Mioriţei antrenează înlănţuiri de episoa‑
de ce curg unul din altul, cu mai vechii protagonişti, dar şi cu personaje noi. 
Cititorul devine martorul unei ceremonii a breslelor artistice, urmărind cola‑
borarea cu Romulus Vulpescu şi cu Tudor Gheorghe, ori cu cohorte de literaţi. 
Colofonul volumului Mioriţa, ca şi ale altor cărţi de bibliofilie, rămân mărturie 
a înzestrării literare nediscutabile, în cazul lui Emil Chendea. În paginile aces‑
tui capitol se profilează, născut din amărăciunea cauzată de confraţi, şi un crez 
artistic ce ar merita cunoscut: „Eu «concep» o carte: sunt proiectant arhitect, 
inginer, decorator. Sunt totul. Orice alt element la mine se supune întregului. 
Nu văd numai ilustraţii. Văd cartea ca un ansamblu…” (p. 146). Componenta 
de reportaj a volumului se realizează în vibrante descrieri, dialoguri, scurte po‑
vestiri despre o escapadă în Apuseni.

Povestea magnificului, şi astăzi, volum Shakespeare, Sonete, e în sine o 
remarcabilă lucrare literară. Poate şi pentru că vizavi de această carte, autorul 
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reprezentării grafice trăieşte sublimul. Evenimentul pare situat undeva între 
adevărul istoric şi adevărul narativ. În 1974 se punea la cale prima traducere 
integrală a celor 154 de sonete, în versiunea românească a profesorului de la 
Literele clujene, Teodor Boşca. Cartea urma să apară în cunoscuta şi accesibila 
colecţie BPT. În chip miraculos, determinat de lectura proaspătă a Ultimelor 
sonete închipuite… de V. Voiculescu, intră pe fir, cum se spune, tânărul grafician 
Emil Chendea. Se interesează de ediţia princeps din 1609 şi se zbate, având 
şi prieteni persuasivi în demersurile diplomatice, până obţine microfilmele 
acelei ediţii, cu care va ilustra, aşezându‑le în paralel, fotocopia originalului şi 
varianta Boşca, monumentalul tom. Urmează lansări susţinute de spectacole 
Shakespeare, vizite la Ambasada Angliei, ameninţări, pentru pictor, constrânge‑
rea de a plăti, către deţinătorul britanic al ediţiei princeps, drepturile de repro‑
ducere. Graficianul trece de la sentimentul solemnităţii, la acela al strivirii, de 
la afirmarea orgolioasă a propriei personalităţi şi dezlănţuirea firii, la frica ce ar 
putea lua formele terorii. Aşa cum spuneam, în acest capitol, naraţiunea atinge 
sublimul, probabil şi pentru că e asociată cu măreţia lui Shakespeare. 

Volumul Meşterul Manole se înscrie în prelungirea experienţei cu Mioriţa, 
iar Poezia trubadurilor… (1980), va fi prima carte pe care autorul componentei 
grafice şi‑o vede de pe continentul nord‑american. Ultimele luni petrecute 
în ţară, despărţirea de familie, febra plecării contopesc textul memorialistic şi 
diaristic într‑un reportaj obiectiv invadat de reacţiile psihologice ale artistului.

Caiete Silcane, nr. 119/ noiembrie 2014
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Femeia de la capătul scărilor

Ies din metroul foarte nemţesc, împreună cu vară‑mea, care mă plimbă de‑a 
lungul şi de‑a latul frumosului Köln, de fiecare dată când o vizitez, până cad răpus 
de oboseală. Povestim şi râdem, ea îmi explică de ce costă trei euro o călătorie pe 
sub pământ, mie mi se pare mult, fapt pentru care cădem de acord ca data viitoare 
să ne urcăm pe biciclete, iar banii destinaţi biletelor să‑i cheltuim pe ceva mai vesel. 
Ajungem către lumină şi luăm scările, multe rău, la pas. La scara rulantă era prea 
mare coada. Staţiile de metrou din marile metropole germane cred ca au fost iniţial 
concepute ca ”mine”, altfel nu îmi explic adâncimea lor. Privesc în sus şi îi fac semn 
vară‑mii să se uite. În capul scărilor, retrasă către margine, o femeie în vârstă, înaltă, 
puţin adusă de spate, părea foarte cochetă şi îngrijită, atât cât puteam să observ de 
la distanţă. Ţinea la picioare o geantă pe roţi, cele gen cărucior pentru cumpărături, 
pe care le mai vedem şi pe la noi. Era oricum, evident prea mare pentru puterile 
ei. Privea în jos şi aveai senzaţia că se simte jenată, chiar ruşinată de ceva anume. În 
timp ce urcam, mi‑am întrebat verişoara dacă nemţii, aşa, în viaţa de zi cu zi, sunt 
politicoşi, pentru că era evident faptul că femeia aceea trecută în mod cert de opt‑
zeci de ani, cerea în tăcere, puţin ajutor. Mi‑a răspuns că, da, nemţii sunt politicoşi, 
chiar dacă aşa cum ştiam şi eu, sunt mai reci şi par uneori nepăsători. M‑am uitat 
în jurul femeii: nici o privire, nici un cap întors, implicit nici un eventual ajutor. 
Tinerii, aproape toţi cu căştile pe urechi, ceilalţi cu ochii în telefoane sau preo‑
cupaţi, firesc, de treburile sau gândurile lor. Nu ştiu de când stătea acolo distinsa 
femeie, însă aş fi vrut să cred că cei care au trecut pe lângă ea şi au observat‑o, au 
fost convinşi ca e acolo doar ca să admire de sus pardoseala de ciment a metroului. 
Cât timp am urcat am privit‑o şi am fost sigur că până voi ajunge sus, deja se vor fi 
oferit câţiva să‑i preia căruciorul plin şi greu. Ajung sus şi pentru că germana o cam 
chinui, o întreb în engleza mea „firească” (de parcă era obligată să îmi şi răspundă 
tot în engleză, într‑o ţară care oricum nu prea are drag de limba asta) dacă are ne‑
voie de ajutor. Îmi răspunde ‑ şoc ‑ tot în engleză, una mai bine „accentuată” decat 
a mea că da, da, are! Iau geanta şi cobor, ajung jos într‑un final şi mă uit iar în sus. 
Coborâse şase trepte, mai avea vreo 30. E un fapt cât se poate de banal însă m‑am 
întrebat atunci ‑ retoric se pare ‑ dacă pentru unii, tinereţea şi puterea oaselor chiar 
reprezintă o garantie veşnic nepieritoare.

M‑am gândit la mama, bunicile mele, scumpa mea mătuşă, naşa mea, doam‑
nele mele dragi, care au avut grijă de mine, s‑au ocupat de creşterea mea, de viaţa 

FLorIn nEgoIţă
Magazin Sălăjean
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mea, ani la rând. M‑am gândit la tata, la bunicii mei, la cei care au vegheat la dru‑
mul meu în viaţă. M‑am întrebat, nu neapărat doar avându‑i în faţă pe tinerii nemţi 
care coborau treptele în grabă, ci la modul general, dacă unii oameni chiar n‑or 
avea vârstnici de care să le fie dor, şi dacă într‑adevăr aşa o fi „mai târziu”, drumul 
către casă, echivalentul unui „marş de cazarmă”, cu raniţa plină şi grea, în spinare. 
Se pare că aşa ar putea fi pentru cei mai mulţi dintre noi, cei care vom apuca vâr‑
sta doamnei din întâmplarea mea banală. I‑am zâmbit acolo jos, printre coate şi 
îmbrânceli. Neştiind pe moment cum să reacţioneze, femeia a ridicat capul, m‑a 
privit cu nişte ochi mari şi albaştri, şi mi‑a urat o „viaţă frumoasă”. Când am ajuns 
din nou sus, ceva mai greu de data asta, m‑am uitat iar înapoi, era încă acolo şi îşi 
organiza… paşii, pentru următoarea bucată de drum. Ideea importantă nu este cea 
legată de „femeia de la capătul scărilor”, ci de gândul către cei care sunt acum exact 
aşa cum vom fi şi noi, peste un timp mai lung sau mai scurt, gând care trebuie trezit 
şi întors mai des către ei.

Dovezile de bunătate şi suflet capătă o valoare cu adevărat mare atunci când 
aleg ca ţintă, frumoşii noştri „bătrâni”. Dacă sunt ai noştri ‑ sigur, astfel de ges‑
turi sunt mai mult decât fireşti; dar dacă nu sunt ai noştri, există sanşe mari să fie 
ai nimănui. Şi cred că acesta este, către amurgul vieţii, cel mai dureros lucru din 
existenţa cuiva. Aveţi încă, vârstnici frumoşi în viaţa voastră? Gândiţi‑vă la ei când 
treceţi pe lângă bătrânii care sunt ai nimănui fie şi doar pentru o secundă, o oră 
sau o zi. Pentru ei, înseamnă enorm. Evitaţi, pe cât posibil să optaţi pentru „scările 
rulante”, acolo unde le întâlniţi. Cei care au nevoie de ajutor, stau mereu deoparte, 
lângă celelalte „trepte” ale vieţii, care le seamănă leit. Prea „obositoare”, tăcute, mai 
mereu ocolite, şi deformate sub greutatea timpului.

Magazin Sălăjean, august 2015



Sexy şi rea

Urcam zilele trecute, târâş‑grăpiş dealul Gheorghe Doja din Zalău, cu un au‑
tobuz din trupa veche a operatorului de transport în comun şi, aşa cum de multe ori 
prind câte un episod tragi‑comic prin autobuze, şi de această dată, joi pe la cinci mai 
precis, a început reprezentaţia. Trei fete cucuiete, gălăgioase şi bine‑dispuse, au urcat 
la Silvania şi s‑au postat în faţă, povestind şi amuzându‑se de părul uneia dintre ele, 
de culoare verde‑turbat. Nu pleacă bine autobuzul din staţie, că se aruncă peste ele, 
ca o panteră venită de sub scaunele din spate, doamna controlor.

„‑ Biletele sau abonamentele, hai!” Bilete lipsă, abonamente ‑ ioc. Bucuroasă că 
a prins, precum Croitoraşul cel Viteaz, trei dintr‑o lovitură, doamna roşcată o chea‑
mă pe colega, tot roşcovană (dar o nuanţă mai turbată), colegă care vine şi ea din 
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ascunzătoare în pas alergător, pentru a începe împreună ancheta. Din câte am văzut, 
doamnele în cauză nu prea s‑au legitimat corespunzător. O călătoare încearcă să le 
ia apărarea fetelor: „‑ Pe ele le‑aţi găsit? Nici nu v‑aţi legitimat măcar. Cred că e un 
abuz ce faceţi. Lăsaţi‑le în pace că şi‑aşa n‑au nici un ban”, le‑a spus doamna care 
asista la prinderea în flagrant a blatistelor. Puştoaicele începuseră să se agite, să dea 
telefoane, cele două controloare le‑au „ajutat” să se aşeze pe locurile rezervate din 
faţă şi imediat şi‑au exercitat şi funcţia de gardian, prin paza severă şi blocarea ori‑
cărei variante de scăpare a ghinionistelor. Fata cu pletele‑pădure se agita la telefon şi 
făcuse numai smocuri de păr pe jos, pe fond nervos, celelalte sunau disperate şi ele, 
demonstrativ, ca să le arate jandarmilor cu fustă de la serviciul control, că totuşi le 
pasă şi că încearcă rezolvarea situaţiei. Enervată la culme de atitudinea şi tonul celor 
două controloare, şi după un schimb de replici cu acestea, unei alte femei care se 
îndrepta spre uşă, i s‑a pus pata pe şefa de echipă: „Nu ţi‑e ruşine? Vii tiptil, ca hoaţa! 
Unde îţi este legitimaţia, insigna, ce vii cu plasticul ăla cu şnur şi nici măcar nu ai 
bunul simţ să arăţi ce scrie pe el? Neruşinato!”, i‑a aruncat femeia, nervoasă, în timp 
ce cobora din autobuz. Nu s‑a lăsat nici roşcata mai prejos: „Nu‑ţi convine? Du‑te 
la primar, nu‑mi face mie teorie!” i‑a urlat controloarea de pe scară, plină de nervi. 
Circul „Globus”. Fetele au rămas captive, îndesate în scaune, până la capătul liniei, de 
unde  au fost duse sub escortă în „arestul” de la depoul din Brădet. Pe de o parte, fără 
doar şi poate, chiar dacă eşti elev, în Zalău nu e ca în alte localităţi, unde biletul costă 
1 leu sau 1,5 lei iar elevii au gratuitate. Bugetul local nu permite un astfel de lux, deşi 
s‑a dorit acest lucru şi chiar a fost pus în discuţie de mai multe ori. Aşadar, eşti elev, 
îţi faci abonamentul redus sau cumperi cu 4 lei un bilet, nu există scuză. Te‑a prins 
roşcovana care scrâşneşte din dinţi, eşti bun de plată, discuţia s‑a terminat! Pe de altă 
parte, modalitatea şi felul în care unele doamne controlor‑inchizitor acţionează în 
exerciţiul funcţiunii atunci când e prins călătorul care circulă pe banii Primăriei, lasă 
de dorit. Mai grav, atunci când legitimează persoanele cu handicap sau pe însoţitorii 
acestora, se agită, dau ochii peste cap, pun întrebări stupide sau pleacă nemulţumite, 
de parcă oamenii aceştia care oricum au gratuitate, trebuie să mai suporte un stres în 
plus faţă de sutele pe care le suportă prin situaţiile în care se găsesc. Şi pe mine m‑a 
lăsat una dintre ele cu sprânceana ridicată, după ce m‑a întrebat, urcând exact în spa‑
tele meu: „Te‑ai urcat aici?! (nu m‑a deranjat neapărat per tu‑ul, dar pe altul, care are, 
să zicem, vârsta mea, s‑ar putea să‑l supere!) Mi‑a adresat ferm întrebarea, văzând că 
atunci scoteam biletul în vederea taxării, nici măcar nu plecase din staţie autobuzul. 
Evident că nu i‑am oferit niciun răspuns ci m‑am uitat la ea astfel încât să înţeleagă că 
ori e cazul să renunţe la întrebările cretine din colecţie, ori să‑şi facă urgent un control 
oftalmologic. Nu vreau să le acuz în mod necesar şi oricum, nu pe toate. E o meserie 
destul de solicitantă. Lucrul cu oamenii ‑ mai ales cu cei care nu respectă legea ‑ este 
destul de dificil şi stresant. Vă spuneam odinioară că una dintre fetele angajate mi‑a 
mărturisit că „răutatea” e poate cea mai importantă caracteristică şi un criteriu de bază, 
evident, neoficial, care le poate oferi siguranţa postului. Aşa şi este, că doar n‑or angaja 
controloare care să‑ţi ofere cornuleţe şi să te mângâie pe cap când te prind că dai ţeapă 
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companiei, şi faci blatul. Dar de aici şi până la puseurile de isterie, plus răspunsurile 
în doi peri, date celor care le întreabă de legitimaţii sau le atrag atenţia că îşi depăşesc 
uneori atribuţiile sau uită de buna cuviinţă atunci când şi le exercită, e totuşi cale lun‑
gă. Un lucru este cert: călătorii trebuie să circule în legalitate, iar controloarele să nu 
mai mizeze niciodată pe faptul că lumea le cunoaşte după mutră sau bucla roşcată, să 
scoată legitimaţia şi cartea de identitate, nu un soi de plastic, palmat, astfel încât să nu 
poţi vedea nimic, să vorbească civilizat şi mai ales să evite pe cât posibil să ridice tonul, 
indiferent de situaţie, deranjându‑i pe cei care circulă în deplină legalitate şi care poate 
chiar nu au niciun chef, după o zi stresantă, să le audă.

Magazin Sălăjean, iunie 2015



Coada, simbol naţional

Din vremuri străvechi, coada s‑a format la români atât lingvistic cât şi fizic (ca şir 
de oameni şi nu ca terminaţie sub formă de organ pornit din noadă) ca un element cu 
valoare de simbol. Cozile din timpul de tristă amintire deveniseră o imagine definito‑
rie a societăţii româneşti, acest lung şi gros lanţ uman formându‑se zi şi noapte în cele 
mai diverse locuri, cu preponderenţă în vecinătatea magazinelor alimentare. Indiferent 
de vârstă, pregătire, statut social sau sex, toată lumea a înfruntat de‑a lungul şi de‑a latul 
vremii, sute de cozi. Erau locurile atât de urâte de români, probabil nici plecările la 
război nu generau atâtea sentimente de incertitudine şi teamă aşa cum reuşeau cozile 
să o facă. „Ce se dă? Oare apucăm şi noi, ăştia de la urmă?” „Cam de câte ore staţi, zece, 
doişpe? Sunt cu scăunelul, vă daţi puţin deoparte?” Acestea erau întrebările‑stereotip 
pe care le auzeai mereu în preajma vreunei cozi la carne, lapte, pâine sau detergent. 
Paşii erau mereu completaţi de o atentă cercetare, efectuată pe model „girofar”, astfel 
încât să te asiguri că niciun duşman nu ţi‑a luat‑o înainte. Odată ajuns în jumătatea din 
faţă a cozii, puteai răspunde liniştit atacurilor care veneau deja ca grenadele, din spate. 
Erai bazat. „‑ Ce te interesează dom’le câtă pâine iau eu? Suntem şapte, plus că iau şi 
pentru vecina care e imobilizată la pat”, auzeai câte o voce, răguşită de tutun şi deznă‑
dejde. Cel care se desprindea victorios de coadă, cu pâinicile în braţe, nu scăpa ocazia 
să admire la plecare, restul nefericiţilor care probabil nu mai apucau în final nici măcar 
o chiflă turtită. Se urzeau planuri, se bârfeau colegii, şefii, vecinii, rudele, se planificau 
următoarele cozi în funcţie de zvonurile care zburau ca nişte vrăbii bete, de la un capăt 
al codoiului la celălalt. Toată familia era repartizată la cozi, nu scăpa decât străbuni‑
ca, eventual, doar dacă era cel puţin jumătate băgată în gips sau cu preotul lângă pat. 
Conform unui plan bine pus la punct, seara toată lumea se prezenta acasă, fiecare rân‑
jind victorios şi vânturând bunurile de preţ obţinute în urma marelui sacrificiu, făcut la 
un codoi. Deşi timpul s‑a scurs, noi ne‑am ofilit laolaltă cu visurile şi tonele de speran‑
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ţe, rămase şi ele în stadiu embrionar, iată că în ciuda evoluţiei de care în mod firesc ar fi 
trebuit să beneficiem pe acest segment, coada a rămas falnică şi mai tânără ca niciodată 
între graniţele mioritice. O regăsim şi astăzi ‑ e adevărat, în locuri ceva mai diferite însă, 
da, aşa e… coada‑i coadă până timpurile mai bune o taie. Şi cum la noi mai trebuie să 
treacă vreo paişpe’ epoci până atunci, veştile rămân şi ele proaste de‑a binelea: Nu scă‑
păm de cozi! Fie că eşti la fisc, unde şi primarul şi ziarul şi vecina şi pisica te‑au asigurat 
că ai timp până în martie să plăteşti la super ofertă, tu – nu şi nu. Vrei la coadă şi gata, 
ce atâtea nedumeriri!? Vrei la îmbulzeală, vrei să simţi şuturi în fund, coate în ficat, 
palme transpirate peste moacă, damfuri matinale în nări. Vrei tocuri pe bombeu, să te 
doară degetul mic două săptămâni şi nu vrei să scapi bucuria de pe chipul doamnei de 
la ghişeu, care are mimica celui îmbrâncit din avion fără paraşută. Da’ de ce să aştepţi, 
ce dacă se poate şi mai târziu, vrei măcel, ce dacă e coadă, coada trece, amintirile rămân! 
Coada se mai dezvoltă astăzi şi la farmacii, medici de familie, policlinici. Acolo unde 
iar eşti taxat dacă, deşi leşini vizibil de rău ce‑ţi este sau te‑ai prezentat cu soacra care 
horcăie suspect, te pune cumva necuratul să te strecori parşiv în faţă: „Unde te duci 
domnule, unde te crezi? Noi ce suntem aici, glugă de coceni?” Spui, gâtuit, că ai băut 
din greşeală din sticla destinată gândacilor, şi că te omoară stomacul, însă nu scapi: „Ei, 
asta‑i bună! Păi atunci noi, astea cu pietre la fiară, ce să mai zicem? Imediat, bătrânele 
care înconjoară lidera de opinie, deşi nu posedă toate pietre, dau din cap la unison 
bucuroase că le‑a fost atribuit şi lor lor câte un bolovan lângă ficaţi. Concluzia? Marş 
la coadă! Cozi vârtoase, pe câte şase rânduri a câte doişpe’ şiruri fiecare, găseşti şi la 
poştă.  Acolo, acest brand autohton pare că întruchipează cel mai fidel definiţia cozii şi 
a suferinţei pe care aceasta o generează. Indiferent ce intenţie te‑a mânat, fatal, acolo, 
fie că vrei să lingi un timbru sau să scoţi un pacheţel de la mesagerie, coada te întâm‑
pină mereu cu căldură, cu drăgălăşenia oamenilor ce o compun şi mirosuri de care 
habar n‑aveai că există pe Pământ. Angajatele contribuie şi ele la atmosferă, singurul 
element de preluare directă a stresului fiind ştampilele din fontă, an de fabricaţie 1958, 
pe care le aplică atât de subtil pe plicuri şi facturi încât ori dislocă plombele celor din 
jur ori pun în pericol structura clădirii. Codiţe se formează cu talent şi la magazinele 
de second‑hand, unde vânzătoarele anunţă că promoţia la izmene şi feţe de pernă mai 
durează 47 de secunde, la supermarket unde fata de la casa de marcat are probleme cu 
cardul celui din faţa ta sau îşi prinde cocul în dulapul cu ţigări de deasupra capului, ori 
la frizerie, unde în mod invariabil nimereşti o tură cu trei stilişti care au împreună 210 
ani şi se mişcă ceva mai lent decât un neurochirurg. Cuvinte precum tigaie, drujbă, 
ajutoare „ue” sau televizoare „reduse”, nasc şi ele prematur, un codalău care, în aceste 
cazuri, capătă un aspect feroce, întâlnit în zilele noastre doar la unele animale de pradă. 
La cozi s‑au legat prietenii sau duşmănii pe viaţă, iar această emblemă românească nu 
a dispărut nici până astăzi. Face parte integrantă din viaţa noastră de zi cu zi şi oricât 
mi‑aş dori, uite că ea nu devine istorie nici în ruptul…cozii şi ne rămâne agăţată de 
fund şi de karmă, pe veci.

Magazin Sălăjean, ianuarie 2015
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REPORTAJ Sălaj: 

Fildu de Sus, locul unde pălinca 
întâlneşte lemnul „împistrat”

Pălinca, renumita băutură tradiţională din Ardeal, s‑a intersectat într‑o loca‑
litate din Sălaj cu un alt element esenţial în cultura rurală românească ‑ lemnul, 
graţie pasiunii şi migalei cu care pălincarul satului „împistrează” (împodobeşte prin 
tăieturi n.r.) lemnul, reproducând obiecte din gospodăria proprie, pe care le intro‑
duce mai apoi, cu dexteritate şi cu o răbdare infinită, în sticlele cu licoarea aurie.

Localitatea Fildu de Sus este renumită în Sălaj dar nu numai pentru biserica 
de lemn, monument istoric având cea mai zveltă şi mai înaltă turlă din zonă, sim‑
bolistica ei fiind preluată, de altfel, şi pe stema judeţului. Biserica, având hramul 
„Pogorârea Sfântului Duh”, a fost ridicată, conform inscripţiei crestate deasupra 
uşii, în anul 1727, de către meşteri din zonă: „Să se ştie şi ceasta cine au fost meşterii 
acestei sfinte biserici Freanţ Nicoară din Agrij şi unul Chendre a Petrii Brudului, 
fecioru Grigorie, Anu Domnului 1727”. Cele patru turnuleţe care se găsesc în ju‑
rul turnului mare al bisericii, dispuse la colţuri, la baza coifului, au contribuţia lor 
deosebită în silueta acestui exemplar al arhitecturii sacre de lemn.

Lemnul este, de altfel, un material de construcţie îndrăgit de locuitorii din 
zonă, vestiţi pentru măiestria cu care şi‑au realizat porţile gospodăriilor.

Nelu Mangău nu este doar pălincarul din Fildu de Sus, ci şi un împătimit în 
„împistrarea” sau dacă vreţi decorarea lemnului.

„De mic mi‑a plăcut să împistrez lemne, cu un briceag. Maica tot îmi zicea: 
nu împistri toate lemnele. Meream cu oile şi pe o botă făceam diferite modele”, îşi 
aminteşte acesta.

Pasiunea din copilărie o combină astăzi cu „ocupaţia” de bază, dacă se poate 
spune, realizând cu răbdare şi migală mici obiecte din lemn, reproduceri la scară 
mică a unor obiecte din gospodărie, pe care le asamblează direct în sticlele în care 
mai apoi pune pălinca. Miniaturile din lemn nu au doar rol decorativ ci şi colorează 
în diferite nuanţe pălinca, în funcţie de esenţa folosită. În plus, de când face sticle 
cu lemn împistrat, a constatat că a crescut şi interesul cumpărătorilor.

sEbastIan oLaru
Agerpres
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„Cam de opt ani lucrez cu lemnul, pentru sticle. Având în vedere că‑s şi pă‑
lincar, o îmbuteliez în sticle cu mici obiecte din lemn şi o vând în special la cei care 
merg în străinătate şi vor să ducă un cadou mai deosebit. Îmbuteliată aşa, o vând 
mai bine. Am pus şi tricolorul care să arate că e din România. Folosesc lemn de 
dud, care dă o nuanţă galbenă pălincii, de prun, ce dă o nuanţă mai roşiatică şi lemn 
de paltin ce o lasă cum e ea. Pot să fac vârtelniţă, fântână, jug de boi, scară, furcă şi 
greblă şi chiar coloana infinitului. În general, fac lucruri din gospodărie. De obicei 
fac una pe seară. Toate le lucrez manual”, afirmă Nelu Mangău.

Gospodar în adevăratul sens al cuvântului, Nelu Mangău creşte animale şi lu‑
crează pământul fără a se plânge de secetă, de subvenţii sau de alte greutăţi inerente 
traiului la ţară. Iubeşte sincer ceea ce face şi crede din tot sufletul că dacă munceşti 
cu adevărat, pământul te va răsplăti cu un trai îmbelşugat. Drept urmare, în casa 
lui vei găsi mereu o bucată de caş proaspăt, o cană de lapte de bivoliţă, un colţ de 
pâine de casă şi găină „galbenă de grasă”, numai bună pentru o supă cu „bănuţi” de 
grăsime şi togmaji (tăiţei n.r.). Iar înainte de orice mâncare, vei fi servit, invariabil, 
cu un păhărel de pălincă de prune, producţie proprie. 

Deşi produce anual sute de litri de pălincă pentru toţi sătenii din zonă, Nelu 
Mangău nu consumă băuturi alcoolice, cu excepţia pălincii pe care trebuie să o gus‑
te atunci când o prepară. „Lucrez cu pălinca din 1994 şi sunt pălincăraşul satului. 
Cazanele sunt moştenire de familie, de la tatăl meu. Eu am doi muncitori la cazan. 
Când vin clienţii, borhotul se deversează în cazan, iese votca la prima fierbere, după 
care se trece la cazanul doi, şi iese pălinca. Din trei cazane de votcă iese unul de pă‑
lincă. Cel mai bun lemn cu care se face foc la cazan este cel de arin. Se mai foloseşte 
şi răchita sau mesteacănul. Salutul pălincii este: apă rece, foc încet, adică apă rece 
în răcitorul instalaţiei de distilat şi foc la cazan nu foarte intens. Avem un sistem de 
răcire cu apă din Valea Fildului. Prima dată la pălincă iese aşa numitul razalău, care 
se separă, pentru că nu e bun de băut şi are circa 90 de grade. După ce se îndepăr‑
tează razalăul, iese pălinca. Aceasta trebuie adusă mai apoi la starea în care se poate 
consuma, diluându‑se cu apă până ajunge la 50‑52 de grade. Înainte de a o „tomni”, 
are 58‑60 de grade. Pălinca trebuie să fie băubilă, să nu strângă de gât. Sunt care fac 
pălinca şi la 54 de grade, dar eu spun că nu e băubilă. După mine, cea mai bună e 
cea la 50 de grade. Cel mai bine se păstrează în vase de sticlă sau în butoaie de lemn, 
dar în butoi pierde la 100 de litri, un litru la an”, precizează acesta.

În sticle o păstrează şi pălincarul din Fildu, dar nu în orice fel de sticle ci în 
recipiente „îmbăgăţite” cu miniaturi de lemn care dau culoare, aromă şi un aspect, 
în cele din urmă, mai comercial renumitei băuturi ardeleneşti. 

Agerpres, septembrie 2015
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DINCOLO DE ISTORIE Sălaj: 

Fosta cazarmă a Zalăului ‑ de la 
cadenţa paşilor vânătorilor de munte, 

la ritmurile dansurilor tradiţionale

O impresionantă clădire monument istoric ridicată la mijlocul secolului al 
XIX‑lea, cu destinaţie de cazarmă a Zalăului, este astăzi „inima” culturală a oraşului, 
găzduind expoziţii, concerte, conferinţe, dar şi cursuri de dansuri populare, vioară, 
pian sau pictură. Cunoscută drept cazarma „General Dragalina”, ea a fost, în peri‑
oada interbelică, locul de reşedinţă al Batalionului 7 Vânători de Munte, singurul 
batalion românesc constituit pe frontul italian, în Primul Război Mondial. Ajunsă 
în urmă cu doar câţiva ani aproape de colaps, clădirea a fost salvată şi transformată 
într‑un reper cultural al Zalăului printr‑un proiect cu finanţare europeană, imple‑
mentat de Consiliul Judeţean Sălaj.

Potrivit istoricului Marin Pop, cazarma a fost construită în 1869 prin strădania 
financiară a municipalităţii, costurile ridicându‑se la peste 300.000 de coroane. În 
31 octombrie 1869, Batalionul de honvezi al Sălajului a primit din partea adminis‑
traţiei oraşului cazarmă fără niciun fel de obligaţie financiară, iar în iunie 1872 a fost 
sfinţit drapelul de luptă al acestuia. 



168 • Anuarul presei sălăjene 2015 / Sebastian Olaru

„Planul clădirii este în formă de U şi poartă în mod clar amprenta spiritului 
milităresc austriac. Are curte interioară, iar pereţii sunt din cărămidă. Subsolul se 
întinde sub tot parterul. Coridoarele de la etaj şi parter sunt susţinute de coloane 
cu deschidere spre curte. Acoperişul are şarpante din lemn şi învelitoare din ţiglă 
şi olane. Terenul pe care a fost construită clădirea era de 10.000 de metri pătraţi. La 
subsol avea 14 camere, la parter 33 şi la etaj, tot 33 de încăperi. După Marea Unire, 
până în anul 1947, cazarma, care a primit numele „General Dragalina”, a găzduit 
Batalionul VII Vânători de Munte. A fost singurul batalion românesc constituit 
pe frontul italian. Prima companie a Legiunii de voluntari români din Italia s‑a 
constituit în iulie 1918, în localitatea Ponte di Brenta, lângă Padova. În scurt timp, 
s‑au format încă trei companii, care, împreună cu prima, au participat la acţiunile 
militare din nordul Italiei, în toamna anului 1918. Cele patru companii au format 
Batalionul I Alpin român, comandat de căpitanul Emilian Piso, el fiind încadrat în 
Regimentul 2 Cloşca al Legiunii române din Italia. Între 15 şi 23 martie 1919, acest 
regiment a fost transportat de la Taranto la Constanţa, apoi la Sibiu. La 9 mai 1919, 
batalionul alpin a primit denumirea de Batalionul 7 Vânători de Munte, cu gar‑
nizoana la Zalău, unde a îndeplinit diferite misiuni, inclusiv în judeţele Szabolcs, 
Csongrad, Szolnoc şi Bekes, în timpul războiului cu Ungaria. La 17 septembrie 
1919, batalionul s‑a înapoiat la Zalău, unde a intrat în subordinea Diviziei 17 
Infanterie din Corpul VI Armată”, precizează Marin Pop.

Comandamentul Trupelor de Vânători de Munte s‑a reorganizat în 1923, pri‑
mind denumirea de Corpul Vânătorilor de Munte. Astfel, Regimentul 17 Vânători, 
care îşi avea sediul la Zalău, s‑a transformat în Batalionul VII Vânători de Munte. 

„Subliniem aici rolul semnificativ pe care l‑a avut Batalionul VII Vânători de 
Munte pentru oraşul Zalău în perioada interbelică. Pe lângă munca de instruire a 
trupei, acesta s‑a implicat şi în viaţa socio‑culturală a oraşului nostru. Tinerii ofiţeri 
formaţi la Sibiu s‑au adaptat foarte repede la noul mediu, ei primind locuinţă de 
serviciu. Mulţi dintre ei s‑au căsătorit şi au întemeiat familii la Zalău. De asemenea, 
batalionul a contribuit la dezvoltarea culturală a Zalăului. Avea o fanfară militară 
de peste 50 de persoane, cu care participa la diferite manifestări culturale. Aveau 
şi o serie de contracte, pe perioada verii, cu o serie de staţiuni balneo‑climaterice. 
Antrenamentele militare le făceau, de obicei, în munţii Bistriţei, unde plecau în fi‑
ecare an, câteva luni. Întoarcerea lor în garnizoana din Zalău reprezenta un adevărat 
spectacol pentru locuitorii oraşului, care‑i aşteptau la Gară”, menţionează istoricul. 

Au venit, însă, anii grei ai celui de al doilea război mondial şi batalionul a fost 
mobilizat la frontieră, apoi, după Dictatul de la Viena, a fost transferat la Deva, 
împreună cu întreaga administraţie sălăjeană. A participat la eliberarea Basarabiei 
şi Bucovinei de Nord şi a ajuns până în stepa calmucă. Vânătorii de munte erau o 
armă de elită, iar sovieticii nu au uitat, desigur, acest lucru. După război, în 1947, 
batalionul a fost transferat la Abrud, unde a fost desfiinţat.

În 1948, Primăria oraşului Zalău cere ministrului Apărării Naţionale clădirea 
cazărmii, în vederea organizării unui Palat Administrativ judeţean, unde urmau a 
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fi concentrate principalele instituţii publice. Primăria oferea, la schimb, vechiul ei 
local şi se angaja să investească sume importante pentru a restaura clădirea. Scopul 
urmărit de municipalitate era acela de a decongestiona o serie de edificii din Zalău 
în care îşi găseau sediul instituţiile publice şi a le concentra într‑un singur loc, spo‑
rind astfel eficienţa şi micşorând birocraţia. 

În edificiile rămase libere, municipalitatea dorea cazarea funcţionarilor veniţi 
în oraş, deoarece se confrunta cu o criză acută de locuinţe. Ministerul Apărării 
Naţionale înştiinţează, însă, Primăria că această cerere nu poate fi aprobată, de‑
oarece atât cazarma „General Dragalina”, cât şi terenul de 33 de hectare pe care îl 
deţinea în proprietate au fost trecute în mod gratuit în patrimoniul Ministerului. 
În aceste condiţii, până în anul 2010, când a început restaurarea clădirii, din fonduri 
europene, în vechiul sediul al cazărmii a funcţionat Cercul Militar Judeţean.

În sala fostei cazărmi rezervată astăzi cursului de pictură de la Şcoala Populară 
de Arte şi Meserii e o lumină caldă, multe şevalete şi mult mai multe tuburi de 
vopsea în ulei. La unul din şevalete, pensula alunecă fără zgomot pe pânză, schiţând 
doi ţărani, care stau la o masă, în faţa unei farfurii cu mămăligă. Nelu are părul uşor 
grizonat şi, cu toate că a împlinit 45 de ani, consideră că niciodată nu e prea târziu 
să te apuci să faci ceva ce‑ţi place. 

„Sunt şi colecţionar de farfurii vechi şi am găsit una care mi‑ar place să o pic‑
tez pe pânză”, spune Nelu, în timp ce arată modelul original al picturii, fotografiat 
cu telefonul mobil. Alături de ele stă Oleg, 44 de ani, un alt elev al cursului, ce şi‑a 
descoperit pasiunea pentru pictură la vârstă adultă. Grupul cursanţilor e completat 
de alte câteva eleve, ce îşi încearcă îndemânarea cu reproduceri ale unor peisaje sau 
portrete. 

„Sunt în total, la acest curs, 22 de persoane, de la elevi de 10 ani, până la... 
Nelu, care are 45 de ani. Bineînţeles că cei mai mulţi sunt copiii, dar am avut de‑a 
lungul vremii şi doctori, ingineri şi chiar un preot protopop, ce vin să picteze pen‑
tru a se relaxa. Îşi îndeplinesc astfel un vis pe care l‑au avut, poate, de multă vreme”, 
spune profesoara Rodica Pojar.

Câteva săli mai încolo, membrii Ansamblul folcloric „Meseşul” fac de zor 
repetiţii. Bărbaţii cu cizme şi un echipament uşor, cu un tricou alb, femeile cu 
acelaşi tricou alb şi  cu pantofi fără toc exersează paşii unui dans popular tradiţional 
din Sălaj. Cuvintele instructorului de dans biciuie aerul încălzit de trupurile tran‑
spirate de efort: „Una, două, trei, patru” ‑ şi tot aşa până la 30, cifrele reprezentând 
numărul piruetelor pe care perechile de dansatori trebuie să le execute. După câ‑
teva secunde de pauză, vocea tăioasă a instructorului se aude din nou: „Hai, încă o 
repetiţie!” 

Clădirea fostei cazărmi este ocupată în prezent, aproape în totalitate, de Centrul 
de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj (CCAJS), instituţie în subordinea Consiliului 
Judeţean (CJ), ce are în componenţă mai multe secţii: Secţia de Conservare şi 
Promovare a Culturii Tradiţionale; Şcoala Populară de Arte şi Meserii; Ansamblul 
folcloric „Meseşul” şi Revista şi Editura „Caiete Silvane”. În sălile ce adăposteau 
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odată militarii armei vânători de munte se desfăşoară acum cursuri de pictură, pen‑
tru instrumente de suflat, pian şi vioară, cursuri de canto clasic şi popular, alături de 
repetiţiile Ansamblul folcloric „Meseşul”.   

Potrivit managerului CCAJS, Daniel Săuca, peste 10.000 de persoane au tre‑
cut pragul instituţiei în 2014, atât persoane înscrise la cursurile menţionate, cât şi 
vizitatori la numeroasele expoziţii organizate aici, participanţi la lecturile publice, 
conferinţele, concertele şi târgurile găzduite în fosta unitate militară, salvată de la 
colaps cu fonduri europene.      

Trei clădiri de patrimoniu din Zalău ‑ fostul Centru Militar Judeţean, Muzeul 
Judeţean de Istorie Zalău şi Galeriile de Artă „Ioan Sima” ‑ au fost reabilitate în 
perioada 2009‑2012, în cadrul unui proiect cu finanţarea europeană derulat de 
Consiliul Judeţean (CJ) Sălaj, în valoare totală de peste 25 milioane de lei. 

„Am început acest drum foarte greu prin semnarea contractului de finan‑
ţare în decembrie 2009. Un drum foarte lung, un drum cu sincope, un drum cu 
multe dificultăţi dar şi cu multe bucurii. (...) Marea provocare a fost faptul că am 
făcut investiţii la clădiri de patrimoniu. O altă mare provocare a fost starea gravă de 
deteriorare a fostului Comisariat şi intervenţiile mari, majore, structurale, pe care 
a trebuit să le facem acolo”, declara în 2012, la recepţia  lucrărilor pentru cele trei 
obiective de patrimoniu, Zoe Crihan, manager de proiect. 

Proiectul „Restaurarea patrimoniului istoric şi cultural al Consiliului Judeţean 
Sălaj ‑ clădirile Centrului Militar Judeţean, Muzeul Judeţean de Istorie Zalău şi 
Galeriile de Artă „Ioan Sima”, cu o valoare totală de 25.424.793 lei, a fost imple‑
mentat prin Programul Operaţional Regional 2007‑2013, Axa 5, Domeniul Major 
de Intervenţie 5.1, având ca sursă de finanţare Fondul European de Dezvoltare 
Regională.

Cu acest prilej, au fost restauraţi aproape 10.000 de metri pătraţi, din care mai 
mult de jumătate la Centrul Militar Judeţean, au fost înlocuite învelitori (acoperi‑
şuri), au fost efectuate amenajări exterioare, înlocuite instalaţii electrice interioare 
şi exterioare, a fost realizat sistemul de încălzire unitar, neagresiv pentru importanţa 
arheologică şi arhitecturală a clădirilor, precum şi echiparea şi dotarea instalaţiilor 
de apă şi canalizare şi salubrizarea subsolurilor. În acelaşi timp, a fost efectuată sis‑
tematizarea pe verticală şi amenajarea curţilor. 

Potrivit preşedintelui CJ Sălaj, Tiberiu Marc, fosta cazarmă este cea mai mare 
clădire de patrimoniu reabilitată din Transilvania de Nord. 

Agerpres, mai 2015
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     REPORTAJ 

Cea mai veche şi mai importantă casă 
tradiţională din Sălaj, la un pas de colaps

O casă tradiţională din 
lemn, datând din prima jumă‑
tate a secolului al XVIII‑lea, 
aflată pe lista monumentelor 
istorice şi catalogată de spe‑
cialiştii în etnografie ca fiind 
cea mai veche şi mai impor‑
tantă din Sălaj, este la un pas 
de colaps, acoperişul din paie 
fiind distrus în mare parte, iar 
o parte din tâmplăria de lemn 
putrezită.   

Cunoscut drept „Casa Lupuţ din Cizer”, imobilul a avut, de‑a lungul vremii, in‑
clusiv destinaţia de biserică, numele lui fiind legat şi de un alt monument reprezentativ 
din localitate, biserica de lemn a lui Horea, mutată între timp la Muzeul Etnografic al 
Transilvaniei din Cluj‑Napoca.

În soarele tăios al unei zile de primăvară timpurie, clădirea monument istoric din 
Cizer se lasă cu greu descoperită, la capătul unui drumeag îngust şi întortocheat, ce 
duce din şoseaua principală în spatele şcolii ce poartă numele fostului conducător al 
răscoalei ţărăneşti de la 1784 din Transilvania, Vasile Ursu, cunoscut ca Horea, ce şi‑a 
legat destinul de localitatea sălăjeană prin biserica ce a clădit‑o aici către finalul secolului 
al XVIII‑lea. Dacă e să credem legendele locale, meşterii ce au lucrat la ridicarea lăca‑
şului de cult sub îndrumarea lui Horea au stat chiar în casa ce este astăzi doar o tristă 
imagine a clădirii ce a fost odată una din cele mai mari şi mai frumoase construcţii de 
lemn din sat. 

Construită iniţial lângă o vale ce o inunda aproape în fiecare primăvară, casa a 
fost mutată, pentru a fi salvată, în spatele şcolii noi, în 1987. De atunci stă neîngrijită, 
degradându‑se în bătaia ploilor şi în nepăsarea celor răspunzători. Casa are o valoare 
arhitecturală deosebită, datorită vechimii, amplorii construcţiei, motivelor decorative 
din portalul uşii interioare, din cadrele ferestrelor şi din stâlpii târnaţului. Valoarea ei 
derivă şi din faptul că este una din ultimele case cu paie, fiind reprezentativă pentru 
toată regiunea de sub Meseş.

„Practic, casa aceea este cea mai importantă casă veche din judeţul Sălaj, în mo‑
mentul de faţă. Mai existau două case, la Călacea şi la Bezdez, de sfârşit de secol XVIII, 
iar aceasta este de dinainte de 1750. În plus, şi ca mărime şi ca elemente ornamentale, 
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este unică. Şi ca tehnică de construcţie, din bârne de stejar rotunde, trimite spre pri‑
ma jumătate a secolului XVIII. Plus tradiţia locală, care spune că în casa aceea au stat 
meşterii cât timp s‑a făcut biserica lui Horea, tot din Cizer, care e din 1773, datată, cu 
inscripţie. A servit şi ca biserică, fiind casă cu un spaţiu foarte mare. Tradiţia locală aşa 
spune”, afirmă Augustin Goia, cercetător expert la Muzeul Etnografic al Transilvaniei şi 
unul dintre cei buni cunoscători ai patrimoniului cultural tradiţional din Sălaj. 

Ultimul ei locuitor a fost Lupuţ Ioan a Giurchii Floroaie din Cizer. Casa a fost 
declarată monument istoric în anul 2004, pusă deci sub protecţia legii, dar de atunci 
starea ei de conservare nu s‑a îmbunătăţit, ci mai degrabă înrăutăţit. Aflată iniţial în 
proprietatea Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, ea a trecut în 2009 în pose‑
sia administraţiei locale din Cizer, care şi‑a dorit punerea în valoare a monumentului 
istoric prin realizarea într‑un nou amplasament a unei gospodării tradiţionale, care să 
mai includă şi alte construcţii specifice zonei. Până la punerea în practică a proiectului, 
pentru care nu s‑au găsit încă resursele financiare, casa lui Lupuţ se degradează pe zi ce 
trece, fiind actualmente la un pas de colaps.  

„Eu am cumpărat‑o pentru muzeul din Zalău şi am adus‑o din vale pentru că era 
inundată în fiecare an. Am cumpărat‑o cu condiţia ca proprietarul să rămână până de‑
cedează în ea, iar mai apoi să o putem muta lângă şcoală. Problema a fost că am mutat‑o 
cu efort, i‑am refăcut şi vatra interioară, care era unică şi aceea. Şcoala, departe de ajuta, 
a încurcat mai mult. Tot colectivul de profesori nu a putut stăpâni copiii, care au spart 
uşa, au distrus vatra liberă, şi‑au făcut nevoile acolo şi şi‑au bătut joc”, afirmă cu o undă 
de regret în glas Augustin Goia.

Cu regret priveşte spre ruinele casei şi Florica Mureşan, în vârstă de 70 de ani, ve‑
rişoară a ultimului proprietar, ce îşi aminteşte încă aspectul clădirii din anii copilăriei ei. 

„Casa a fost a bunicilor mei. Tatăl meu în casa asta s‑a născut şi a crescut. Locul ei a 
fost la vale. O avut un cuptor cu un horn mare, o boboroancă îngrădită cu nuiele. Era un 
cuptor de făcut pâine, pe lângă care se putea dormi. În casă a mai stat un unchi de‑al meu, 
frate cu tata, iar mai apoi feciorul lui, care a vândut casa. Păcat de ea că o ajuns în ce hal o 
ajuns. Trebuia batăr de trei‑patru ani, de ce o‑început a pica paiele de pă ie, să facă oarice 
cu ie. Io tăt am zâs cătă primaru: Ferească Dumnezeu de o nenorocire, că vin pruncii de 
la şcoală, că p‑aci e cărare. Fiecare am fost copil şi ştim cum e”, spune Florica Mureşan.

În opinia lui Augustin Goia, salvarea casei are caracter de urgenţă şi s‑ar putea re‑
aliza prin mutarea ei la Muzeul Etnografic din Cluj‑Napoca, unde se află deja biserica 
de lemn din Cizer, cunoscută drept biserica lui Horea. 

„Înainte de a veni la Cluj, în 1990, i‑am mai refăcut o dată acoperişul. Ce nu ştie 
nici primăria şi nici cei care fac tot felul de planuri fantastice este că un acoperiş din paie 
nu rezistă mai mult de şase ani. Deci nu văd o primărie care, la fiecare şase ani, să dea 
bani pentru refacerea acoperişului. Ca să nu vorbesc că au lăsat acolo să se distrugă un 
teasc de ulei de bostan, adus de mine de la Chieşd, care înţeleg că acum este sub nişte 
spini. A fost o greşeală din partea muzeului, care a crezut că poate face un proiect în 
parteneriat cu primăria şi a cedat casa primăriei. Casa este extrem de valoroasă şi este 
pe lista monumentelor istorice. Noi am fi dispuşi să o aducem la noi, plătind eventual 
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toate pretenţiile financiare. Tot pe cheltuiala noastră am face la Muzeul Etnografic al 
Transilvaniei o gospodărie de Sălaj. Sunt numai 13 din cele 40 de zone din Transilvania 
reprezentate în muzeu. Ar fi o mândrie şi pentru Sălaj să aibă o gospodărie reprezentată, 
cu o casă care cred că ar fi cea mai veche din Muzeul Etnografic. (...) Problema este că a 
putrezit tot tavanul, au putrezit toţi căpriorii, leţurile sunt putrede. O talpă, cea media‑
nă, e putredă şi se lasă în jos, ceea ce face ca toate bârnele să se curbeze şi să se deformeze 
casa. În curând nu se va mai putea face nimic cu ea, nici măcar la muzeu”, avertizează 
expertul în artă tradiţională. 

Părerea sa nu este împărtăşită de primarul comunei Cizer, Liviu Fărcaş, ce şi‑ar 
dori ca imobilul, adevărat „bulgăre de aur”, să rămână în sat, unde să fie valorificat prin 
proiectul ce propune realizarea unei gospodării tradiţionale, care să includă casa veche, 
alături de o şură cu gârbe ‑ formă arhaică a şurii cu poiată, o cămară pentru cereale ‑ gă‑
bănaş, un coteţ de porci şi un fânar. Intenţiile sale se lovesc însă de lipsa banilor, în ciuda 
demersurilor făcute la autorităţile judeţene şi la Ministerul Culturii. Primăria a declan‑
şat chiar o campanie de strângere de fonduri prin intermediul bisericii, însă, până în 
prezent, s‑au colectat doar câteva sute de lei, în vreme ce numai proiectul de reabilitare 
a casei este estimat la peste 200.000 de euro.      

Valeria Lehene, conductor arhitect în cadrul Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi 
Patrimoniul Naţional (DJCPN) Sălaj, crede că ar fi bine să fie păstrată la Cizer această 
casă, dar dacă autorităţile locale nu o pot reface şi nici măcar conserva, o soluţie poate fi 
şi preluarea ei de către Muzeul Etnografic al Transilvaniei. Până atunci, protecţia provi‑
zorie a clădirii este însă obligatorie.      

„O soluţie de salvare este o protecţie provizorie. Trebuie luată o măsură acum, cu 
banii pe care i‑au adunat sau cu bani de la primărie sau din altă parte. Eu cred că trebuie 
făcută acea protecţie provizorie. Şi mie mi‑ar părea rău să fie mutată, pentru că, până la 
urmă, fiecare ţine la monumentele lui, fiecare e valoros acolo unde se află. Casa nu e pe 
amplasamentul iniţial, dar totuşi provine de acolo şi trebuie să o refaci acolo. Noi, toţi, 
ne dorim să păstrăm, mai ales dacă e vorba să plece în alt judeţ, dar în condiţiile în care 
se distruge, trebuie să te gândeşti la salvarea casei. N‑aş insista până în pânzele albe să 
rămână acolo, dacă actualii proprietari nu pot să justifice cu ceva: avem proiectul acesta 
pentru ea sau o protejăm până avem bani. Oricum, protecţia provizorie trebuie făcută. 
Primarul poate spune că nu dă casa, dar atunci să arate că e valoroasă. Înţeleg că nu are 
bani, dar protecţia provizorie nu poate costa aşa de mult”, subliniază Valeria Lehene. 

După ani buni de promisiuni, tergiversări, proiecte nefinalizate şi aşteptări neîmpli‑
nite, timpul pare a nu mai avea răbdare cu casa monument istoric din Cizer. Dovadă stau, 
pentru puţinii turişti ce se rătăcesc prin localitate, câteva paie ce atârnă trist din fostul aco‑
periş, lutul căzut de pe pereţi, bârnele putrezite şi buruienile ce cresc nestingherite chiar în 
mijlocul odăilor. După ce a rezistat mai bine de un sfert de secol, înfruntând două războaie 
mondiale şi alte vitregii ale vremii şi ale vremurilor, casa Lupuţ din Cizer este, astăzi, la 
un pas de colaps, înfrântă, se pare, de neputinţa cronică a „democraţiei” postdecembriste.

Agerpres, aprilie 2015
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Un handbalist din Sălaj a cucerit 
Challenge Cup!

În doar un sezon, zălăuanul Chike Onyejekwe a trecut de la agonie 
la extaz. În campionat, formaţia sa a ocupat locul 1 la finalul returului, 
pentru ca în play‑off să ajungă să evolueze pentru locurile 7‑8! La finalul 
săptămânii trecute, acesta a cucerit un trofeu european cu HC Odorhei, 
primul după o perioadă de 6 ani pentru handbalul românesc.

Chiar dacă judeţul Sălaj este un mare consumator al sportului de pe semicerc, 
atenţia se îndreaptă către competiţiile feminine, acolo unde Silcotub şi HC Zalău 
au reprezentat cu succes judeţul în ţară, dar şi în Europa. Ce nu prea ştiu fanii 
handbalului este faptul că la Zalău s‑a născut un mare handbalist, care şi acum 
evoluează pe prima scenă a handbalului masculin. 

Născut din mamă româncă şi tată nigerian, Chike Onyejekwe (n. 9 Decembrie 
1986) a văzut lumina zilei la poalele Meseşului, acolo unde a şi copilărit, alături de 
cei doi fraţi. Odată cu admiterea în liceu, Onyejekwe a ajuns la Cluj‑Napoca, aco‑
lo unde a pus accentul mai mult pe handbal, fiind pregătit de antrenorii Gabriela 
Rusu şi Alexandru Dezmeri.

CăLIn onICaş
Sportul Sălăjean
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Tot în oraşul de pe Someş a avut loc şi debutul său în handbalul mare, cu 
„U” Armătura Cluj‑Napoca (anul 2003). După un  sezon, a ajuns la Poli Iaşi, iar 
apoi la echipe titrate din România, cu care a evoluat în cupele europene. Astfel, 
zălăuanul a jucat patru sezoane în Challenge Cup: două cu Ştiinţa Bacău şi două cu 
HC Odorhei. În perioada 2010 ‑ 2012, a cucerit două titluri naţionale şi a evoluat 
la masa bogaţilor, când  HCM Constanţa s‑a calificat în grupele Ligii Campionilor! 
În vara anului 2013, a ajuns la HC Odorhei, acolo unde au fost stabilite obiective 
măreţe... 

În acest sezon, formaţia pregătită de Vlad Caba a avut o prestaţie excelentă în 
sezonul regulat, în care le‑a depăşit pe  rivalele HCM Minaur Baia Mare, Dinamo 
Bucureşti şi HCM Constanţa, terminând returul în fotoliul de lider! În play‑off, 
gruparea din judeţul Harghita a avut un scurt‑circuit şi a fost oprită în cursa pentru 
medaliile de aur de AHC Potaissa Turda, nimeni alta decât ocupanta locului 8 din 
Liga Naţională! Altfel spus, 24 de etape ‑ în care Chike Onyejekwe şi compania au 
reuşit 16 victorii şi cinci egaluri ‑ au fost şterse cu buretele, iar destinul Odorheiului 
a fost stabilit în două meciuri pierdute în faţa turdenilor!? „Am terminat sezonul 
regulat pe primul loc, dar am pierdut în prima fază, deoarece Turda ne‑a scos în  
doar două meciuri de pomină! Acest sistem mi se pare total greşit!? Nu pleci cu 
nici un avantaj de pe locurile fruntaşe. Joci două meciuri acasă, dar primul este în 
deplasare, ceea ce nu este corect. Acum, ne batem pentru locurile 7 ‑ 8 cu Ştiinţa 
Municipal Dedeman Bacău. Asta e...”, ne declara internaţional în vârstă de 28 de 
ani, cu tristeţe.

Până la urmă, destinul a fost unul fericit pentru HC Odorhei, cea care a ajuns 
până în finala Challenge Cup, iar după o „dublă” de vis  cu portughezii de la ABC 
Braga, a cucerit trofeul! Acesta a venit după o perioadă de şase ani de secetă pentru 
handbalul românesc, având în vedere că ultima cupă europeană fusese cucerită  de 
HCM Reşiţa, în anul 2009! 

Chike Onyejekwe: „Sunt fericit că am câştigat trofeul, 
deşi am întâlnit echipe puternice din handbalul european”

Pentru această performanţă, a pus umărul şi Onyejekwe, cel care a fost titular 
în 8 dintre cele 10 partide din Europa (n. r. în celelalte două, a fost accidentat). Cu 
medalia la gât, extrema  stângă a celor de la CS Odorhei, care a evoluat aproximativ 
30 de meciuri şi la Naţională, avea un alt glas, declarând mândru pentru Sportul 
Sălăjean. „După eliminarea din lupta pentru medalii, a mai rămas doar acest tro‑
feu pe care îl doream foarte mult, ca să salvăm acest sezon. Totodată, voiam să ne 
asigurăm un loc de cupă europeană pentru sezonul următor. Acum, sunt fericit 
că am ajuns până în ultima fază a Cupei Challenge şi că am reuşit să o câştigăm, 
deşi am întâlnit echipe puternice din handbalul european, precum ZTR Zaporoje, 
Benfica Lisabona şi ABC Braga! Pe final, doresc să dedic acest trofeu iubitei mele, 
Florenţia, dar şi familiei, care mă sprijină mereu”. 
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A egalat performanţa celor de la Silcotub Zalău, în anul 1996 

Altfel spus, handbalistul originar de la poalele Meseşului reuşeşte o perfor‑
manţă asemănătoare cu jucătoarele de la Silcotub Zalău, care în anul 1996 cuce‑
reau City Cup! Nu vom încheia fără să precizăm că şi sora handbalistului, este tot 
o sportivă celebră în Europa. Este vorba despre voleibalista Nneka Onyejekwe, 
cel care este şi o jucătoare de bază pentru Naţionala României! În vârstă de 29 
de ani, românca cu origini şi din Africa a reuşit un record extraordinar: a cucerit 
nouă titluri naţionale consecutive în România (CSU Metal Galaţi), Elveţia (Volero 
Zurich) şi Franţa (Racing Club de Cannes), ultimul fiind câştigat chiar în luna mai, 
în Hexagon! 

Chike Onyejekwe ‑ CV:
2003 ‑ 2004: „U” Armătura Cluj‑Napoca
2004 ‑ 2007: Politehnica Iaşi
2007 ‑ 2010: Ştiinţa MD Bacău
2010 ‑ 2012: HCM Constanţa
2012 ‑ 2013: CSM Ploieşti
2013: HC Odorheiu Secuiesc
echipa naţională: 30 de prezenţe

Sportul Sălăjean, mai 2015



 Sportul de echipă din Şimleu 
Silvaniei, în moarte clinică!?

De la extaz la agonie: în doar cinci ani, oraşul de la poalele Măgurii a 
avut echipă de fotbal de Liga a II‑a şi echipă de volei în Divizia A1, pentru 
ca acum să rămână cu o modestă formaţie de fotbal în Liga a IV‑a.

 Prin implicarea autorităţilor locale şi a unor oameni de afaceri inimoşi din 
zonă, un  orăşel ce nu numără nici 20.000 de suflete a făcut înaltă performanţă şi a 
scris pagini de istorie la nivelul sporturilor de echipă din România. Astfel, doar în 
ultimii ani, oraşul Şimleu Silvaniei a avut echipă de fotbal puternică în Liga a III‑a, 
care a şi promovat în Liga a II‑a, iar în eşalonul secund a avut  rezultate remarcabile! 
Toate acestea, într‑o competiţie în care FC Silvania Şimleu s‑a duelat cu adversa‑
re galonate, precum FC Argeş Piteşti, „U” Cluj, UTA Arad, FC Maramureş Baia 
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Mare, FC Bihor, FCM Târgu Mureş, Dacia Mioveni sau CS Otopeni, care au evo‑
luat şi pe prima scenă. În timp, spre exemplu, Zalăul se tot luptă de vreo 10 ani să 
ajungă în liga secundă, fără izbândă. 

Mai apoi, echipa de volei de la poalele Măgurii a reuşit să promoveze în prima 
scenă şi a avut puterea să continue trei campionate la rând, într‑o competiţie în care 
adversarele vin din oraşe puternic industrializate, unde potenţa financiară este infi‑
nit mai mare decât Şimleul, iar exemplele ar putea fi Bucureşti, Constanţa, Galaţi, 
Craiova, Baia Mare, Piatra Neamţ sau Zalău.

CS Phoenix Şimleu, aceeaşi soartă ca şi FC Silvania!?

De fiecare dată, orgoliile şi visele celor din Şimleu Silvaniei au încercat să depă‑
şească limitele posibile, normalitatea şi realitatea de zi cu zi şi s‑a dorit tot mai mult. 
La fotbal, în loc să se construiască o formaţie puternică de Liga a III‑a, s‑au adus 
jucători pe bani mulţi şi obiectivele tot creşteau, deşi pălăria era prea mare pentru 
entuziaştii iubitori ai „sportului rege” de sub Măgură. La fel s‑a întâmplat şi la volei, 
unde numărul mare de iubitori ai sportului de sub fileu putea să guste din specta‑
colul voleibalistic din Divizia A1 şi pe mai departe... La CS Phoenix s‑a dorit, însă, 
calificarea în cupele europene, iar rezultatele nu au fost la nivelul aşteptărilor, deşi 
şimleuanii au depăşit Steaua în play‑out şi a evitat retrogradarea. 

Echipa de volei s‑a retras din campionat

Din păcate, finalul pentru cele două cluburi a fost identic, dar foarte trist. La 
începutul anului 2011, FC Silvania s‑a retras din liga secundă şi fotbalul de sub 
Măgură a ajuns până în Liga a V‑a!? Acum, gruparea condusă de Ionuţ Puşcaş s‑a 
retras din prima ligă, cu doar câteva ore înaintea ultimului meci din sezon. În paran‑
teză, trebuie spus că şi această decizie a iscat discuţii în voleiul românesc, deoarece 
retragerea din competiţie chiar în timpul campionatului a făcut ca VCM LPS Piatra 
Neamţ să rămână pe prima scenă, în dauna unei formaţii de pe locul secund din 
Divizia A2. Mai exact, CS Phoenix s‑a retras  cu câteva ore înaintea partidei decisive 
din finala mare, în care s‑au duelat CVM Tomis Constanţa şi CS Volei Municipal. 
În aceste condiţii, locul 9 ‑ pe care elevii lui Ovidiu Teuşan trebuiau să termine ‑ a 
fost anulat şi Şimleul a fost trimis în coada clasamentului!?

Septimiu Ţurcaş: „Eu nu am ştiut că CS Phoenix s‑a retras, 
doar după ce am citit în presă!?”

Sigur, l‑am contactat pe preşedintele clubului pentru a vedea situaţia clară a 
echipei şi a viitorului acesteia, dar fără izbândă, la fel cum s‑a întâmplat de fiecare 
dată în ultimul an. Revenit dintr‑un mic concediu, primarul Cătălin Ţurcaş s‑a ară‑
tat foarte nedumerit despre decizia conducerii echipei de volei. „Eu nu am ştiut că 
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CS Phoenix s‑a retras, doar după ce am citit în presă!? Eu am solicitat echipei să facă 
un plan de bătaie, să‑şi găsească sponsori dar se pare că conducerea a renunţat. Noi 
suntem partenerul echipei de volei, dar nu noi ne ocupăm de fenomen. Având în 
vedere faptul că echipa de volei nu şi‑a realizat obiectivul, ne‑am retras susţinerea, 
iar acest lucru l‑am declarat tot anul. E clar că o echipă de Divizia A1 nu poate su‑
pravieţui fără sponsori, deşi buget mai mic ca şi noi nu se prea găseşte în ţară. Până 
când conducerea nu găseşte un sponsor, nu ştiu dacă se poate lua o altă decizie, în 
afară de ceea ce s‑a luat în prezent”, ne‑a declarat primarul oraşului Şimleu Silvaniei. 

În aceste condiţii, oraşul de la poalele Măgurii a rămas fără echipă de volei, în 
timp ce echipa de fotbal ‑ Sportul Şimleu, care este campioana en‑titre a Sălajului, 
a suferit o remaniere radicală în iarnă, când cei mai importanţi jucători au părăsit 
corabia. Gruparea condusă de Bogdan Pop a luat‑o de la început cu reconstrucţia 
echipei, ceea ce poate duce în Liga a III‑a doar în vreo doi ani... Altfel spus, sporturile 
de echipă de la Şimleu Silvaniei se află în moarte clinică.

Primarul  promite susţinere la  nivel juvenil, dar   
bugetul de la volei nu  va fi redirecţionat la sport 

Un mare iubitor al sportului, edilul oraşului lasă totuşi deschisă uşa pentru 
dialog tuturor conducătorilor grupărilor sportive din Şimleu, deşi crede că a venit 
momentul ca autorităţile locale să se implice şi mai mult la nivel de copii şi juni‑
ori. „Dacă echipa se va înscrie într‑un alt campionat sau dacă jucătorii de la echipă 
au plecat sau au mai rămas, sunt detalii pe care Primăria nu le cunoaşte. Noi o să 
susţinem în continuare echipele de copii şi juniori şi sper să reuşească să se înscrie 
în campionat. Într‑un viitor nu foarte îndepărtat, sperăm ca echipele de juniori să 
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se formeze şi să facă o echipă mare cu câţiva jucători din Şimleu”, a arătat primarul 
Ţurcaş.

Întrebat dacă Primăria ar putea redirecţiona sumele alocate echipei de volei în 
acest sezon, edilul a precizat: „Suma care a fost dată către echipa de volei, nu va fi  
redirecţionată în totalitate spre o altă ramură sportivă, deoarece cheltuielile la volei 
au fost foarte mari. Dar Primăria este partenerul echipei de fotbal şi partenerul altor 
cluburi şi o să susţinem proiectele realiste. Nu sunt un mare specialist al voleiu‑
lui, fotbalului sau altor sporturi, dar sunt un împătimit, ce nu poate face reguli. De 
exemplu, eu mi‑aş fi dorit un antrenor şimleuan la echipa de volei, iar Teo Chiş era 
omul dorit de mine pe banca echipei, dar nu a fost de ajuns să îmi doresc doar eu 
acest lucru...”.  

Sportul Sălăjean, mai 2015



Viaţa sportivă la sat: de la Zorile, 
la Olimpia. Tradiţia „sportului 

rege” continuă şi în comuna Rus

Ca să ajungi în co‑
muna Rus trebuie să intri 
pe drumul european 
58, ce face legătura între 
Dej şi Baia Mare. La 
Răstoci, o iei spre Dej, 
străbaţi Perii Vadului, 
Bizuşa, Ileanda şi 
Dăbăceni, după care o 
coteşti în dreapta şi 
ieşi de pe „european”. 
Imediat, te aşteaptă râul Someş, pe care îl treci pe un pod modernizat şi de aici 
direct în centrul comunal.

Rusul este o comună destul de mică, ce are o suprafaţă de 60 km pătraţi şi 
doar trei localităţi: Rus, Buzaş şi Fîntînele ‑Rus, populaţia fiind undeva la 1.000 
de locuitori. Toate acestea, după ce localităţile Şimişna şi Hăşmaş s‑au scindat, 
în anul 2002, cele două fiind acum în comuna Şimişna.  

Aşezată pe Valea Someşului, comuna Rus este străjuită de dealurile din 
Podişul Someşan. Altfel spus, comunitatea locală se află undeva izolată de agitaţia 
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cotidiană şi unde tradiţiile şi obiceiurile s‑au păstrat mai bine decât în alte 
zone... 

  
Câştigarea Seriei Est din anul 2010, 

una dintre cele mai notabile performanţe  

Chiar dacă nu a ajuns în Liga a IV‑a decât pe perioade scurte, echipa de 
fotbal a comunei are tradiţie şi tinerii din comună continuă povestea frumoasă a 
„sportului rege”. Trebuie spus că activitatea fotbalistică din Rus se derula încă de la 
începutul anilor ‘70, când echipa Zorile Rus evolua cu succes în Campionatul 
organizat pe Raionul Dej, ce făcea parte din Regiunea Cluj. După câţiva ani, 
structura administrativă s‑a reorganizat şi în locul regiunilor sau raioanelor s‑au 
înfiinţat comunele, Rus fiind repartizat în judeţul Sălaj.

În anul 1976, noua comună şi‑a făcut şi o altă echipă de fotbal: Olimpia 
Rus. În ciuda problemelor diverse, gruparea de pe Someş a avut o continuitate în 
activitate şi a evoluat cu succes în campionatele zonale.

Una dintre cele mai importante performanţe din istorie a fost câştigarea 
Seriei EST din Liga a V‑a! Aceasta se întâmpla în sezonul 2009 – 2010, când 
reprezentanta comunei Rus a avut un parcurs foarte bun, „bifând” 12 victorii din 
14 partide, ocupând locul 1 la diferenţă de urmăritoarele sale, Unirea Sălăţig 
(locul 2), Largiana Românaşi (3) şi Benfica Ileanda (4). În plus, Ionuţ Bora 
a devenit golgheterul Seriei Est, cu 16 goluri.

 
Aproape trei decenii de fotbal la Rus  

Acum, Olimpia se pregăteşte să sărbătorească  trei decenii de activitate 
şi, cum ar putea sărbători, decât prin câştigarea unui alt loc 1! Şi în sezonul tre‑
cut, echipa a avut rezultate bune, mai ales spre finalul campionatului, clasându‑se 
pe locul 5, într‑o serie puternică cu echipe cu pretenţii, precum AS Creaca Jac, 
CS Hida, Viitorul Băbeni, AS Tihău sau chiar Rapid Zimbor.

Să spunem că, între timp, Olimpia a cam schimbat liniile, astfel că în com‑
ponenţa lotului se află foarte mulţi tineri din comună. „Mă bucur că tinerii din 
comună fac mişcare şi în plus avem şi rezultate bune„ spune primarul Alexandru 
Pintea. De fapt, din echipa care câştiga Seria EST în anul 2010, în lot mai există 
doar câţiva jucători: Ioan Rus, Ionuţ Bora, Livius Bora sau Vlad Mada, cel din 
urmă fiind şi căpitanul echipei.

În rest, aproape toţi sunt tineri din comună, cu câteva excepţii, iar de echipă 
de ocupă Augustin Bodea, un consilier local, care este şi un mare iubitor de 
sport.  Startul a fost unul mai greu, deoarece Vlad Mada şi compania au pierdut 
pe teren propriu, în faţa vecinilor de la Someşul Gâlgău, dar totul a fost pus pe 
seama unui accidentat. De fapt, „galben‑negrii” şi‑au revenit în runda următoare, 
când au „smuls” un punct în deplasarea de la redutabila AS Tihău.
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Mai apoi, Olimpia a făcut scor cu Someşul Letca, iar duminică a remizat 
în deplasarea de la Năpradea. Având susţinere de la autorităţile locale, echipa are 
ca obiectiv clasarea pe podium. Cam acelaşi lucru îl speră şi primarul Alexandru 
Pintea, cel care este şi preşedintele de onoare al asociaţiei sportive.

„O comună mică şi săracă, precum Rus, nu poate ţine o echipă în Liga a IV‑a, 
dar noi vrem să fim fruntaşi în fiecare an. În acest sezon, vrem să ne clasăm pe po‑
dium. Sigur, ar fi foarte frumos să repetăm performanţa din anul 2010, dar e foarte 
greu, deoarece în serie sunt echipe  bune şi cred că ne batem acolo în faţă cu Cetatea 
Buciumi, AS Tihău, Viitorul Băbeni şi AS Creaca Jac”, ne‑a declarat primarul 
Alexandru Pintea.  

 
Buget de 20.000 de lei  pentru echipa de fotbal  

 
Pentru acestea, oficialul Primăriei s‑a implicat astfel ca echipa să primească 

de la autorităţile locale o sumă de 20.000 de lei.
„Pentru acest an, Primăria şi Consiliul Local au alocat o sumă consistentă pen‑

tru activităţile sportive şi mă bucur că şi eu pot susţine echipa”, spune primarul. 
Chiar dacă nu a practicat sportul nici măcar în tinereţe, acesta susţine fenomenul şi 
chiar se află alături de Olimpia Rus, chiar şi în meciurile din deplasare!

„Nu am făcut sport, dar îmi place fotbalul, handbalul şi tenisul. Sunt un susţi‑
nător al echipelor HC Zalău şi HCM Baia Mare, dar şi un fan al echipei noastre de 
fotbal! Sunt prezent  la aproape toate meciurile, chiar şi în alte localităţi, dacă timpul 
îmi permite”, a subliniat Pintea. Tocmai simpatia faţă de fenomenul fotbalistic şi 
faţă de tinerii din comună l‑a făcut pe primar să pună accentul pe îmbunătăţirea 
condiţiilor materiale.

Astfel, Alexandru Pintea a avut în plan să realizeze o bază sportivă, după ce 
terenul s‑a strămutat de mai multe ori. În timpul CAP‑ului, terenul era amenajat la 
intrarea în Rus, dinspre Ileanda, dar şi pe o locaţie amenajată la câţiva kilometri 
de sat. Prin anii 80, terenul a fost mutat lângă Şcoala din Rus, acolo unde se află 
şi în acest moment. De‑a lungul timpului, au fost şi mai multe discuţii cu proprie‑
tarul. Mai exact, cu copiii preotului Bilţ şi s‑a ajuns până în instanţă.  

Câţiva ani, autorităţile locale au tot negociat, iar în anul 2009 s‑a reu‑
şit cumpărarea terenului. De fapt, Primăria a cumpărat toată suprafaţa, adică 
aproximativ 4 hectare, cu suma de 600 de milioane de lei vechi, cealaltă supra‑
faţă devenind păşune şi chiar o extensie a cimitirului.  

 
Bază sportivă cochetă!  

 
Încă din anul 2010, au început discuţiile pentru o bază sportivă la terenul 

de fotbal. În anul 2013, comuna Rus a intrat în GAL Valea Someşului, alături 
de alte 12 comune din Sălaj şi Cluj, precum Ileanda, Zalha, Letca, Lozna, 
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Poiana Blenchii, Surduc sau Şimişna. Fiecare comună a trebuit să realizeze 
proiecte şi GAL urma să aloce o sumă de 55.000 de euro.

Primarul de Rus a decis ca această sumă să fie canalizată către o bază sportivă 
şi a realizat un proiect pe măsura 322. Proiectul a fost eligibil, iar în vara anului 
2014 au şi început lucrările. Suprafaţa de joc a fost reamenajată. Mai întâi, 
s‑a „muşcat” din dealul din apropiere şi pământul a fost pus pe teren, deoarece 
exista acolo o diferenţă de nivel de aproximativ 1.5 metri!

„Terenul s‑a umplut cu 100 de rabe de pământ. Apoi, am îndreptat şi am ajuns 
la cota zero. Am discuit şi am însămânţat terenul cu trifoi alb şi cu iarbă de gazon”, 
arată primarul Pintea. Terenul a fost îngrădit cu sârmă  şi gazonul a început să fie 
irigat, prin aspersoare şi suprafaţa de joc arată excelent, devenind probabil una din‑
tre cele mai bune din Liga a V‑a!

Pe dealul de lângă, au fost amenajate tribune cu o capacitate de 200 de per‑
soane, iar în cursul acestui an vor fi acoperite!  Mai apoi, a fost construită o clădire, 
pentru vestiare şi băi pentru ambele formaţii, dar şi pentru brigada de arbitri. În 
plus, au fost pavate alei de aproximativ 235 de metri! Altfel spus, comuna Rus 
are acum o bază sportivă cochetă cu care se pot lăuda localnicii, dar şi vizitatorii 
au doar cuvinte frumoase la adresa acesteia.  

Alexandru Pintea: „Cred că la Rus există una dintre cele mai frumoase baze 
de pe Valea Someşului!”

Acum baza este administrată de Augustin Bodea, cel care are la dispozi‑
ţie utilaje moderne, deoarece respectivul proiect a prevăzut şi o maşină de tuns şi 
o maşină de marcat terenul.

„Sincer, am o satisfacţie când văd această bază. Arată foarte bine şi cred că una 
dintre cele mai frumoase de pe Valea Someşului. Sunt mândru de această realizare, 
adică o bază pe bani puţini, dar în care am pus suflet şi muncă. Chiar vreau să îi 
mulţumesc consilierului Augustin Bodea, cel care  se ocupă de îngrijirea bazei”, a 
subliniat primarul Alexandru Pintea.

Rămânând la baze sportive, trebuie spus că terenul de la Rus este singurul 
din comună. În incinta şcolii mai există două terenuri de handbal şi volei, de 
dimensiuni mici asfaltate în anul 2009, şi cam atât. „În perspectivă, am dori şi o sală 
de sport, dar cred că este cam greu acest lucru, deoarece comunele mici  nu pot puncta 
la proiecte şi demersurile pentru o sală ar însemna să arunc banii pe fereastră, deoarece 
toate actele şi avizele costă”, este de părere primarul.

Nici la capitolul elevi, comuna nu se poate lăuda, astfel că la Rus fiinţează 
o singura şcoală, o unitate de învăţământ unde învaţă doar 121 de copii. Există 
şi o grădiniţă la Fîntînele, actualmente cu 13 copii.  Comuna dă un titular 
la  Olimpia Satu Mare: Romario Rus!  

În ce priveşte activităţile sportive, totul se reduce la Olimpia Rus şi la echipe‑
le de la şcoală, ce participă la Cupa „Văilor” sau ONSS şi cam asta s‑a întâmplat şi 
în trecut. Există, totuşi, şi sportivi de performanţă, care îşi au originile din comună, 
precum voleibalistul Marius Ciortea.
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Acesta a jucat pe prima scenă la mai multe echipe precum, „U” Cluj, VCM 
Piatra Neamţ, Steaua Bucureşti, Unirea Dej, SCMU Craiova, dar şi CS 
Remat Zalău, cu care a devenit campion naţional! Mai apoi, Vlad Mada, ac‑
tualul căpitan de echipă de la Olimpia a jucat la Unirea Dej. Tot acolo au 
mai evoluat fraţii Romario Rus şi Ionuţ Rus. Dacă ultimul joacă acum la Rus, 
Romario a devenit un fotbalist cotat, ajungând în Liga a II‑a, la Olimpia Satu 
Mare!  

 
Handbalistul Călin Hosu, de la Rus pe  prima scenă, 

dar şi la campioana Ciprului!  
 
Un nou produs al sportului din Rus a fost Călin Hosu, cel care a devenit un 

bun handbalist, care a evoluat ani buni pe prima scenă, dar şi la loturile na‑
ţionale de juniori, tineret şi universitare! Astfel, acesta a început handbalul la 
Rus în anul 1980, iar în anul 1981 a ajuns la CSS Viitorul Cluj, unde a evoluat 
ca junior până în anul 1985. A urmat un transfer pe prima scenă la Dinamo 
Braşov, unde a jucat  până în anul 1990!

Revenit pe Someş, sălăjeanul nostru a îmbrăcat tricoul formaţiei „U” 
Cluj, tot în prima ligă, până în anul 1995. A venit apoi un transfer în străinăta‑
te şi, în perioada 1995 ‑ 2000, Călin Hosu a jucat la campioana Ciprului, SPE 
Nicosia!

În 2000, a revenit în handbalul românesc, tot la „U” Cluj, de unde s‑a 
restras dn activitatea sportivă, în anul 2003. Actualmente, s‑a stabilit la Cluj‑Napoca 
şi a intrat în afaceri, devenind administratorul lanţului de cofetării PRALINA!

Echipele de handbal şi minifotbal, o forţă în sportul şcolar din Sălaj. 
La individual, se remarcă ‑ în special ‑ Robert Petruţ şi Diana Butuza

În ce priveşte activitatea sportivă de la Şcoala Gimnazială, la Rus există 
un mare avantaj: profesorul de educaţie fizică! Dacă în multe comune ore‑
le de sport sunt susţinute de profesorul de muzică sau matematică, la Rus 
există profesor de specialitate, originar chiar din comună. Este vorba despre 
Vlad Mada, nimeni altul decât „căpitanul” echipei de fotbal Olimpia!

În aceste condiţii, Rusul a început să aibă rezultate la Cupa „Văilor” sau 
la ONSS. Astfel, în anul 2013, la ONSS, echipa de handbal a şcolii a ocu‑
pat locul 1 la faza zonală, dar şi judeţeană, ajungând la faza interjudeţeană de la 
Oradea, acolo unde sălăjenii s‑au clasat pe locul 3!

La aceeaşi competiţie, echipa de minifotbal a ocupat locul 1 la faza zona‑
lă, locul 1 pe judeţ şi s‑a clasat pe locul 4 la faza interjudeţeană, ce a avut loc tot 
la Oradea. La Cupa „Văilor” de la Zalha, Şcoala Rus a fost a treia, iar remar‑
caţii au fost echipa de handbal băieţi (locul 1), echipa de volei băieţi (locul 3) 
şi echipa de minifotbalul (locul 3). La rezistenţă, Darius Cobliş a ocupat locul 
3. Mai apoi, în anul 2014 (ONSS), echipa de handbal a luat locul 2 pe zonă, la 
fel ca şi echipa de minifotbal.
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La Cupa „Văilor”, Robert Petruţ a câştigat locul 1 la săritură în lungime 
şi locul 3 la rezistenţă, în timp ce Diana Butuza a fost a doua la rezistenţă. În 
anul 2015, la ONSS, echipa de băieţi a ocupat locul 1 la zonă şi s‑a clasat pe locul 
4 pe judeţ, iar echipa de minifotbal a fost pe locul 2 la zonă.

La Cupa „Toamnei” ‑ o nouă competiţie în peisajul sportului din Sălaj, 
desfăşurată la Ileanda ‑ elevii lui Vlad Mada au avut alte rezultate bune. Robert 
Petruţ a fost primul la rezistenţă şi la lungime, Diana Butuza a ocupat lo‑
cul 3 la rezistenţă, Marius Varga a ocupat locul 2 la viteză, Andrada Rad 
a ocupat locul 1 la viteză (clasele V ‑ VI) şi Sebastian Blomenstain a fost 
primul la lungime. Echipa de handbal a fost pe 2, iar cea de minifotbal pe 3.  

 
Locuitorii vor păşi în anul 2016 cu apă şi canal şi drumuri asfaltate   

 
Că sunt iubitori de sport sau nu, toţi locuitorii comunei Rus sunt pe ace‑

eaşi lungime de undă când este vorba despre creşterea nivelului de trai, despre 
modernizarea comunei. Ca urmare, comunitatea locală vrea să fie la curent cu pre‑
zentul şi viitorul comunei. Astfel, primarul Alexandru Pintea ne‑a dat câteva detalii 
în ce priveşte proiectele finalizate şi cele care se derulează la Rus.

Astfel, primarul spune că Valea Iepii, cea care brăzdează transversal centrul 
comunal, a fost amenajată la fel ca şi parcurile de la Rus şi Buzaş. Cu bani de la 
bugetul propriu a fost realizat şi iluminatul pe bază de leduri, iar cămine‑
le culturale au fost reamenajate. Un proiect de mai mare anvergură este aduc‑
ţiunea apei şi introducerea canalizării, care se derulează şi care se află spre finalizare.

„Apa curge la robinet în gospodăria localnicilor din anul 2014 şi există 248 de 
gospodării din Rus şi Fântânele racordate la apă. Şi lucrările de canalizare se află 
pe ultima sută de metri. Conductele sunt băgate în pământ şi aşteptăm să utilăm 
lucrarea. Până în decembrie totul va fi gata”, ne asigură primarul. Tot până la finalul 
anului va fi finalizat şi drumul dintre Rus şi Fîntînele, în lungime de 4.2 kilometri, 
dintre care 2.2 kilometri sunt deja asfaltaţi.  

Ca şi proiect de viitor, la Rus se doreşte asfaltarea tuturor uliţelor, care însu‑
mează 9.4 kilometri. „Dacă proiectul va fi eligibil, în anul 2016 putem începe deja 
lucrările”, a precizat Alexandru Pintea, cel care va mai depune un proiect şi pentru 
amenajarea tuturor pârâurilor din comună.

Aflat la finalul celui de‑al doilea mandat, Alexandru Pintea nu este însă hotărât 
să candideze la alegerile din anul 2016, deşi în perioada „domniei” sale comuna a 
făcut un pas important către lumea civilizată. Cu acesta sau fără domnia sa, comu‑
nitatea locală din Rus trebuie să aibă un trai din ce în ce mai bun.  

Sportul Sălăjean, septembrie 2015
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Cândva clădirea cu răcani, acum 
clădirea cu cultură și artă

Clădirea parcă e acolo de când e și orașul. Dacă ai trecut prin centrul Zalăului 
n‑ai cum să nu fi trecut măcar o dată pe lângă ea, acum 25 de ani ori acum câteva 
zile. Singura diferență e că, până nu demult, respectiv până în 2010, între zidurile 
clădirii se desfășura o cu totul altă activitate. Cea militară. Pentru că despre fostul 
Centru Militar Județean Sălaj e vorba, sau, mai înainte, fosta Garnizoană „General 
Dragalina”, ori, și mai înainte, pe la sfârșitul secolului XIX, Cazarma Regală a 
Regimentului de Infanterie Baronul Fejervary. 

Actualmente, clădirea se numește Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj. 
Trecerea de la într‑ale armatei, la cultură și artă pare nefirească, cele două ramuri ale 
societății neavând nimic în comun, însă asta nu și pentru cei care, absolvenți de li‑
ceu fiind și trăind în vremea când încă se mai voia ridicarea României spre cele mai 
înalte culmi ale civilizației și de înaintare spre comunism, au trecut pragul clădirii 
respective, și cea cu iz cazon și cea cu iz cultural. Pentru ceilalți, clădirea probabil că 
nu înseamnă nimic special, excepție făcând, desigur, cei care, în fuga asta lumească 
pragmatică și superficială, găsesc timp și vor să participe la evenimentele culturale 
și artistice desfășurate acolo. Însă acum 25 de ani, dacă erai la vârsta când stagiul 
militar era obligatoriu și îți bătea la ușă, sigur ai trecut și pe acolo. Și nu oricum, ci...

CăLIn PavăL
Sălajul pur şi simplu
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În fundul gol

Trebuia să ajungi acolo dis de dimineață, cum era trecut pe ordinul de recrutare, 
așa că, pentru că nu aveai ce face, te conformai. La intrare, la poartă, un soldat te în‑
druma către sala de recrutare, cu vorbe aruncate așa, ca la niște viitori sclavi militari, 
apoi, cu gesturi scurte, pline de importanța celui care deja e veteran, îți făcea semn 
să o iei rapid într‑acolo. Tu, recrutul, îți luai inima în dinți, și, ca și când ai fi intrat în 
mijlocul unei haite de lupi flămânzi, deschideai ușa masivă, gri‑cenușie, și intrai în 
încăpere. Înăuntru, printre cei vreo 30 – 40 de băieți, îi reperai repede pe cei cunos‑
cuți, așa că te îndreptai rapid înspre ei, cu inima bătându‑ți mai să‑ți sară din piept. 
„Ce‑o să ne facă aici?”, întrebai aproape șoptit, încercând să pari stăpân pe tine și, în 
același timp, invizibil. „Nu știu, cred că vor să ne facă examen medical ori cine știe ce, 
că‑s mai mulți în halat alb înăuntru. I‑am văzut când au ieșit cei dinaintea noastră”, îți 
răspundea celălalt, la fel de șoptit și la fel de speriat. Și poate că ai mai fi încercat să afli 
ceva care să te liniștească, dar un ofițer, cu costumul militar la dungă, apărând de din‑
colo de ușă, a deschis gura: „Gata! Repede, vă dezbrăcați la pielea goală, vă grupați câte 
patru și, când vă vine rândul, intrați înăuntru”. Cum să te dezbraci de tot?, era primul 
gând, însă, cum toți băieții începuseră să se dezbrace, făceai și tu la fel, încercând să nu 
ridici privirea din pământ. Cei mai mulți dintre băieți își păstrau chiloții pe ei, până 
le venea rândul, un fel de a încerca să‑ți păstrezi demnitatea celui care va să devină, în 
curând, bărbat. Apoi, când, spre disperarea ta, îți venea rândul, îți dădeai jos chiloții 
și intrai înăuntru, uitând să respiri. „Pe rând, la tovarășa, să vă măsoare. Repede, că 
n‑avem timp!” Tovarășa te punea pe cântar, apoi îți măsura înălțimea, zâmbind ciudat 
în tot timpul ăsta. Tu, recrutul, sigur nu zâmbeai. Apoi, gata măsurați și cântăriți, cei 
patru dezgoliți se așezau în fața „plutonului”, executând ceea ce ți se ordona. „Gata. 
Acum întoarceți‑vă cu spatele. Mâinile pe lângă corp. Acum, aplecați‑vă. Hai! Ce nai‑
ba, aplecați‑vă ca lumea, să se vadă.” Și te aplecai, întrebându‑te mirat și total pierdut: 
„Ce să se vadă?”

Cele câteva minute petrecute acolo, dincolo de ușă, în fața comisiei de recrutare, 
păreau ani. Ani pe care i‑ai trăit în pielea goală. Și, în timp ce te îmbrăcai, apoi, când, 
în sfârșit, scăpai de acolo și plecai către casă, nici prin gând nu ți‑ar fi trecut că, peste 
ani, o să treci din nou pragul clădirii aceleia, dar nu pentru a defila în fundul gol prin 
fața cine știe cui, ci pentru a participa la un eveniment de cultură. Ce ciudată‑i viața!

Și totuși, există cultură și artă

De la 1 octombrie 2010, în urma unui proiect de reabilitare a clădirii fostului 
Centru Militar Judeţean, proiect iniţiat şi derulat de Consiliul Judeţean Sălaj, în clă‑
dire își desfășoară activitatea Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj. Pe site‑ul 
instituției, la descriere, scrie că are misiunea de a iniţia programe şi proiecte de educa‑
ţie permanentă prin care să asigure o largă ofertă culturală, să conserve şi să valorifice 
valorile morale şi artistice ale comunităţii locale şi ale patrimoniului naţional etc. Ca 
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și obiective sunt înșirate o grămadă de lucruri, în limbajul specific „oficial”, care‑s 
prea multe pentru a fi înșirate, dar care, traduse pe scurt, înseamnă, așa cum spune 
și numele instituției, cultură și artă. Se întâmplă asta? Da. Și se întâmplă chiar mai 
mult decât te‑ai fi așteptat de la o instituție de stat, evenimente culturale și artistice 
au fost o mulțime, variate, atrăgând, încet‑încet, tot mai multă lume către partea asta 
a societății umane, cea care are legătură mai mult cu partea spirituală. Ba, lucru greu 
de crezut, atrag chiar și tineri, semn că, într‑un fel, ceea ce se întâmplă acolo a reușit 
să ajungă, cumva, în lumea teribilistă și superficială a celor smartphoneizați. Așa că 
fostele dormitoare cazone, acum locuri în care cultura este la ea acasă, sunt pline, 
aproape la fiecare eveniment desfășurat acolo. Pe lângă astea, pentru al treilea an con‑
secutiv, există și un program de finanțare pentru proiectele culturale, ale cărui fonduri 
nerambursabile pentru proiecte culturale vin în sprijinul asociațiilor care desfășoară 
activități culturale de interes județean, lucru deloc de neglijat.

Și pentru că a scăpat de tăvălugul retrocedărilor, care ar fi transformat‑o într‑un 
simplu obiect de tranzacționat pe piața imobiliară a celor care au făcut din asta o afa‑
cere în România, fosta cazarmă militară pare că și‑a găsit locul în timp și în arhitectura 
orașului. „Să trăiți!” a fost înlocuit cu „Sunteți invitat să luați parte la evenimentul 
cultural…” Dormitoarele foștilor militari în termen sunt acum săli de expoziții, iar 
cei care trec pragul instituției o fac pentru cultură, pentru artă. Și dacă înainte aici 
era punctul de plecare către militărie, acolo unde oamenii sunt învățați să omoare și 
să urmeze fără crâcnire ordinele superiorilor, acum, cei care ajung la evenimentele 
găzduite aici descoperă că în lumea asta eminamente pragmatică există și creație. Și 
de aici începe totul.

Sălajul pur şi simplu, decembrie 2014



O casă din satul românesc, 
poveste cu opt suflete

E o casă bătrânească construită din pământ și lemn, o casă simplă, a unor oa‑
meni simpli din satul Bălan, Sălaj, dar ar fi putut fi orice casă, din orice sat, din orice 
țară. Pentru că toate ascund între pereții lor povești, iar poveștile nu au granițe, și 
chiar dacă se termină la un moment dat, atâta timp cât filmul vieții însuflețește 
ecranul filmului fiecărui personaj, povestea pare fără de sfârșit . Iar casa asta, la fel ca 
orice altă casă construită prin truda celor care o să și scrie povestea ce va să înceapă, 
e ca un trunchi de copac, ale cărui crengi cresc după reguli neștiute, ori poate di‑
nainte scrise. E un cuvânt înainte a ceea ce unii numesc destin. Destin… Ori poate 
doar liberul arbitru.
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Cândva, pe ulița satului un om se întorcea acasă

Femeia parcă l‑ar fi simțit că vine, chiar dinainte să apară pe uliță, o siluetă în‑
depărtată, negricioasă, mai mult ca o umbră. Copiii se jucau prin curte, iar ei n‑ar fi 
știut cum să‑și răspundă întrebărilor, așa că femeia, mama, le‑a spus: „Mergeți voi, 
copii, și vă jucați mai încolo, că, uite, vine un țigan pe drum, și eu am ceva treabă cu 
el”. Ea l‑a recunoscut, ba nu, mai mult l‑a simțit pe bărbatul ei, cel care era plecat 
de multă vreme de acasă, luat pe front într‑un război care nu era al lui, dar care l‑a 
rupt de la viața pe care o știa și l‑a târât până departe, în munții Tatra, acolo de unde 
unii soldați români s‑au mai și întors. El era cel care, împreună cu femeia lui, au 
construit casa asta din pământ și lemn, așa cum au putut în vremurile ălea când 
foametea era stăpână peste locurile acelea. N‑a spus nimic. L‑a luat, l‑a spălat, l‑a 
ajutat să se aranjeze cât de cât, apoi, de abia când arătarea a început să semene a om, 
iar copii ar fi putut să‑l vadă așa cum și‑l aminteau, i‑a chemat: „Haidați, copii. Tatăl 
vostru s‑a întors acasă”. Dragoste de mamă. Dragoste de soție. Dragoste de om. Ce 
păcat că oamenii de genul ăsta sînt pe cale de dispariție.

O vreme, tatăl n‑a vorbit aproape deloc, încercând să uite războiul, lungul 
drum pe jos către casă, încercând să șteargă din poveste partea asta urâtă. Apoi, pe 
măsură ce crengile copacului poveștii creșteau, omul s‑a întors, atât cât a putut, la 
viața pe care o știa. El, un om sărman, simplu, era cel care, la fel ca alții ca și el din 
satul românesc, își rupeau de la gură și duceau dascălului din sat o cofă de mălai, 
una cu cartofi și un car cu lemne, ca să aibă dascălul cu ce să‑și înceapă viața acolo. 
Pentru că, pe vremea aia, respectul era un mod de viață, iar dascălul era cel care pu‑
tea să schimbe povestea copiilor din sat, care putea să îi ajute să își găsească drumul 
în viață. Și omul simplu știa să aprecieze asta.
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E și greu să te gândești la dascălii din zilele noastre. La infatuarea multora, 
la neștiința multora, la nepăsarea multora. La nepăsarea părinților față de cei 
care se mai pot numi dascăli. La îndobitocirea multora dintre cei care ar trebui 
să știe să fie copii, dar care își pierd copilăria odată cu prima tabletă ori smart‑
phone primit cadou.

O îmbucătură de mălai. Camera cu șase copii. Oameni pe prispă

E greu de imaginat cum trăiau pe vremea aia oamenii, acum, când viața 
pare că a apărut din reclamele cu mâncare fast‑food ori din cele cu băuturi al‑
coolice. Ori din cele cu diete care să te facă să încapi în costumul de baie atunci 
când mergi pe plajă. Atunci, o îmbucătură de mălai era ca un cadou nesperat.

Fetița în picioarele goale, care fugea în fața mamei, întorcându‑se după o 
zi de lucrat pământul, din când în când, de foame, uita de țopăială și se întorcea 
către mama ei: „Mamă, mai dă‑mi o îmbucătuă de măoai. Numa’ o îmbucătu‑
ră”. Mama se făcea că nu aude, înghițindu‑și lacrimile, și aștepta ca jocul să o 
prindă iar în mreje pe fetiță. Cum ar fi putut să‑i spună că nu are de unde să îi 
dea? Iar zilele se numărau în îmbucături…

Noaptea, atunci când afară era frig, se adunau toți laolaltă în căsuța aceea 
mică. În bucătăria mică dormeau părinții. În cameră, copiii. În patul cel mare, 
două fete. Într‑un pat mai mic, care în timpul zile încăpea sub patul cel mare, 
dormeau alte două fete. Pe vatra de lut se înghesuia încă o fată, iar pe conopei, 
fratele mai mare. Câteodată, când rămâneau fără apă, mergeau la fântână, prin 
întunericul beznă de afară, încercând să ghicească drumul până la fântâna din 
capătul uliței. Când ajungeau la fântână, mai mult pipăiau cumpăna, decât o 
vedeau. Apoi se întorceau cu găleata de apă acasă, și, luându‑și locul, adormeau, 
la fel cum adorm și copiii din zilele astea. Doar visele erau altfel.

Vara dormeau toți în curte, pe iarbă. Așezau păturile pe jos, apoi pernele. 
Dar somnul venea târziu, iar asta pentru că oamenii se adunau în curtea casei 
cu pricina, la povești. Povești despre război, despre cine pe unde a fost slugă, 
ori ce a mai văzut. Și uneori mai și înjurau, atunci când of‑ul se transforma în 
priviri goale. „Fir‑o‑ar batăr!” Iar asta era o înjurătură grea. Acuma, nici măcar 
nu mai e cazul să te gândești la ce‑ar fi simțit cei de atunci, dacă ar nimeri, azi, 
la un chef cu manele ori muzică moartă, chinuită de nu știu ce DJ, auzind în‑
jurăturile contemporane, singurele, de altfel, rostite inteligibil de marea moartă 
a turmei umane. Probabil că ar fi înlemnit, într‑un fel de netrăire voluntară, 
așteptând să treacă coșmarul în care s‑au trezit fără voia lor.

„Io am fost odată la oraș, și acolo, într‑un cort, circ, că așa se cheamă, am 
văzut un om care mergea pe sârmă. Oioioi, n‑aș fi crezut în veci una ca asta…” 
Iar copiii adormeau visând omul care mergea pe sârmă.
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Piatra mare și rotundă din curte. O fotografie veche

În curte, lângă gard, o piatră mare, cândva rotundă, are și ea loc în poveste. 
Acolo, pe iarbă, strânși în jurul pietrei, copiii veniți la bunici luau masa. Și era ca 
din poveste piatra aia mare, rotundă, cu niște copii visându‑se eroi din povestea cu 
masa rotundă și ai ei cavaleri. Povestea din carte, nu cea cu personaje ridicole de pe 
ecranul mort al tabletei. Iar mâncarea era atât de bună acolo, pe iarbă, în jurul mesei 
rotunde… Acum, din piatra mare a mai rămas o bucată, mâncată și aia de vreme.

Unde s‑a dus timpul? Există un loc anume unde se duce? Cine‑l găsește, poa‑
te să‑l ia în lumea asta și să facă să fie totul mai frumos, să facă să fie, ca în poveste, 
tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte?

La vreo zece metri de piatra rotundă, șura avea ceva misterios. Bunicul le spu‑
nea copiilor cum că înăuntru sunt furci, așa că să nu intre singuri acolo. Iar furcile, 
în imaginația de copil, erau ca niște vietăți mistice, așa că niciun copil nu intra acolo 
singur, chiar dacă ușa era deschisă. Acum, pereții șurii arată la fel, iar furcile ălea par 
mai vii ca niciodată, așa, de dragul poveștii.

Fotografiind casa bătrânească, încercând să găsești urmele lăsate de timp aco‑
lo, pereții scorojiți ai casei parcă îți fac semn să taci. Iar lucrurile prăfuite și pline de 
pânză de păianjen par că se trezesc la viață. Pe peretele bucătăriei, o fotografie veche, 
amintind de partea de început a poveștii născute între pereții casei construite din 
pământ și lemn.

Prin ușa mică deschisă de la intrare, lumina de afară e la fel ca acum mulți 
ani înainte, atunci când casa țesea înăuntrul ei povestea celor opt suflete care trăiau 
acolo. Lumea s‑a schimbat atât de repede, înlocuind privirile ori îmbrățișările cu 
poze postate pe internet, evident cu nelipsitul status stupid, semn al lipsei oricărei 
încercări de a mai gândi. Poveștile au fost înlocuite cu tehnologie moartă, dar cu 
multe aplicații, semn că lumea merge înainte, fără să se uite în urmă, fără să mai 
încerce să reînvie spiritul uman, cel care a dispărut aproape cu desăvârșire. Probabil 
o să se inventeze o aplicație și pentru asta.

Să dai la schimb spiritul pentru o aplicație e un semn, pentru cei trăind com‑
puterizați, că lumea merge înainte, pe ritmul evoluției. Și‑atunci de ce pare că îna‑
intele ăsta e, de fapt, înapoi?

Undeva, într‑un sat românesc, în casa unor oameni simpli din satul Bălan, 
Sălaj, dar care ar fi putut fi orice casă, din orice sat, din orice țară, povestea încă e vie, 
e încă parte din pământul‑liant al pereților casei. Acolo, veșnicia e parte din poveste, 
un fel de cuvânt înainte a ceea ce unii numesc destin.

Sălajul pur şi simplu, mai 2015
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Măgura Șimleului. Dacidava, locul în 
care, cândva, dacii erau la ei acasă

Dealul Cetății și văile care îl mărginesc mai poartă și acum amprenta timpu‑
rilor de demult, atunci când dacii, cei ai căror urmași suntem, erau prezenți acolo 
nu doar ca și popor, ci, mai mult, ca spirit, atunci când lumea era mai simplă. Iar 
așezarea asta de pe dealul‑munte de lângă Șimleu se presupune a fi Dacidava, cea 
pomenită de Ptolemeu, astronom, matematician și geograf grec, cel ale cărui teorii 
au fost piatra de căpătâi a științei din vremurile lui, ba chiar până acum câteva sute 
de ani. Se presupune… Însă, presupunere sau nu, dacii au fost și sunt încă prezenți 
acolo, sus, pe Măgura Șimleului, un loc deosebit de frumos. Oare, dacă ar fi să mă 
întorc în timp, aș găsi Dealul la fel de frumos, l‑aș mai recunoaște? Cred că da, are 
un fel de sălbăticie oarecum îmblânzită greu de confundat.

Pe strada Argeșului în sus, către Cetățuie

Strada asta care urcă către Măgură are un farmec aparte, la fel ca străduțele 
din satele din Parcul Național Cheile Nerei, acolo pe unde m‑au purtat pașii 
acum ceva vreme. De data asta, în locul lacurilor turcoaz, verdele crud și sălbatic 
al naturii a fost cel care a reușit să mă facă să mă simt, din nou, acasă, acolo, ur‑
când cărarea către Cetățuie, așa cum numesc șimleuanii locul cu pricina. Loc în 
care am ajuns repede, drumul până acolo fiind ușor și nu foarte lung. Totuși, din 
cauza efectului de saună, probabil și ca urmare a ploilor căzute acolo nu demult, 
am ajuns sus transpirat, iar spinii omniprezenți de la marginea cărării au reușit, 
ca de fiecare dată când sunt în natură, să lase semne pe pielea mea, chiar și prin 
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tricou ori pantaloni. Poate ăsta e felul naturii de a‑mi spune că m‑a așteptat și că 
se bucură să fiu acolo. 

Pe stânga, înainte cu vreo 50 de metri de Cetățuie, un bărbat meșterea ceva. 
„Bună ziua. Faceți reparații? Nu vă e prea cald?”, l‑am întrebat, mai mult așa, ca 
să știe că trec pe lângă el. „Ba mi‑i cald, da ce să fac, și astea trebuie făcute”.

Deasupra, acolo unde timpul a așezat țărână peste cetatea dacilor

Aici, pe Măgură, au fost descoperite opt‑nouă tezaure de monede și podoa‑
be dacice din argint, densitate de tezaure dacice nemaiîntâlnită în țară, lucru care 
sugerează existența unui centru de putere în zona Șimleului Silvaniei. S‑a de‑
marat un program de cercetare arheologică, însă, în ceea ce privește promovarea 
turistică a zonei, a cetățuii – la care se ajunge ușor, traseul fiind accesibil oricui, 
nu s‑a făcut mai nimic, urmașii dacilor preferând castrele romane.

Priveliștea e chiar frumoasă, odată ce ajungi pe vârful dealului, acolo unde 
săpăturile arheologilor au scos la iveală o parte din ceea ce, cândva, a fost o cetate 
dacică. O parte, pentru că majoritatea așezării e încă sub pământ, un fel de ascun‑
zătoare a timpului, însă, dacă‑ți lași imaginația liberă, pământul timpului se dă la 
o parte, iar dacii și ale lor așezări devin aievea. Doar Șimleul văzut de sus mai ține 
timpul în loc, aducându‑te cu picioarele pe pământ, atunci când dai cu ochii de 
orașul de la poalele dealului.

Am coborât între ziduri, mai mult ca o încercare de a mă apropia de spiritul 
celor care au trăit aici, odată, cu tot feluri de întrebări în minte: „De ce există 
atâtea festivaluri care sărbătoresc amintirea romanilor, dar despre daci se aduce 
rareori aminte? De ce legiunile romane, cele care au călcat în picioare popoarele 
pe care li s‑a năzărit că le‑ar plăcea să le cucerească, așa, că au avut ei chef, sunt 
omagiate, când, de fapt, ei sînt cei care au dat năvală și i‑au omorât pe cei care lo‑
cuiau de atât vreme aici, pe pământurile astea? Adică, hei, e ceva ce mie îmi scapă? 
De ce lumea, în nimicnicia ei, îi aplaudă pe cei care se impun prin forță, făcând 
uitată o întreagă civilizație?” Nu că acum ar fi altfel. Istoria se repetă. Iar cei care 
reușesc să te convingă că, de drag și de îngrijorare pentru soarta ta, te supun în 
toate felurile posibile, transformându‑te în sclav modern, sunt cei pe care, la fel 
ca pe vremea romanilor, cei învinși și trimiși în sclavie îi aplaudă, mulțumindu‑se 
cu firimiturile de la masa bogaților, sperând să nu fie mai rău. Ori poate neștiind 
că poate fi și altfel.

Acolo, călcând pe urmele ascunse ale dacilor, m‑am solidarizat cu ei, și, 
dacă aș fi putut, m‑aș fi întors în timp, pe vremea lui Decebal – cel care, stând pe 
picior de egalitate cu generalii romani, a arătat lumii un popor care știe să‑și apere 
demnitatea, chiar cu prețul vieții ‑ să‑l salut a respect. Poate de aia, auzind despre 
el, Decebal, și despre ai lui daci, Ptolemeu a ținut să pomenească, acum vreo 1900 
și ceva de ani, despre Dacidava, cetatea bogată și respectată, de pe, acum, Măgura 
Șimleului. În semn de respect.
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Adolescenții, diriga și natura

„Da ce‑ai pățit la picior? Da ești singur aici?”, mă întreabă un băiat, apărut lângă 
mine, venind de undeva de pe cărarea din stânga mea. M‑am uitat către locul pe 
care‑l arăta cu degetul și am observat dâra de sânge care mi se prelingea pe piciorul 
drept. „Te pomenești că de la bătăliile cu romanii, ținând partea dacilor…”, mi‑a tre‑
cut prin minte un gând șugubăț, care m‑a făcut să zâmbesc. În schimb am ridicat din 
umeri: „Știu eu, cine să le mai bage în seamă?”, i‑am răspuns. Apoi a mai apărut un 
băiat și încă unul. Apoi a urmat diriga, însoțită de încă vreo câțiva elevi de la Colegiul 
Tehnic ,,Iuliu Maniu” din Șimleu Silvaniei, care veniseră acolo în excursie. Poate 
pentru cetate, poate doar așa, ca să iasă în natură. Oricare ar fi fost motivul, însă, 
doamna dirigintă (ulterior am aflat că o cheamă Camelia), jos pălăria pentru că există 
și genul ăsta de dascăli, care să îi mai scoată în natură pe elevii mult prea smartpho‑
neizați, elevi pentru care natura e un fel de fundal pentru statusurile de pe rețelele de 
socializare. Sincer, n‑aș fi crezut că mai există și genul ăsta de excursie în zilele astea. 
Am stat puțin de vorbă, și am aflat că zona aia mai stâncoasă, unde îmi propusesem să 
ajung, se cheamă „Piatra Șoimului”. Apoi, tot făcându‑mi de lucru cu camera video 
și cu trepiedul care începea să se dezmembreze, am ridicat sprâncenele a mirare: aici, 
sus, pe Măgura Șimleului, o dirigă și unii din elevii din Cehei citiseră sau văzuseră 
reportajele pe care le‑am făcut prin Sălaj. Zoli s‑ar fi bucurat…

I‑am lăsat să‑și continue excursia. Mai jos, câțiva adolescenți, care au preferat să îi 
aștepte acolo pe colegii lor, m‑au luat în primire: „Vreți să faceți un selfie?” Am făcut câțiva 
pași, întrebându‑mă ce voiau să zică, adică de ce zice toată lumea „îmi fac un selfie”, în loc 
să zică „îmi fac o poză”, apoi mi‑am dat seama: „Aaaa, adică să facem o poză împreună, asta 
vreți să ziceți?”, am lăsat întrebarea oarecum tâmpă să iasă în lume. „Daaa!”, au răspuns 
în cor, râzând, adolescenții, așa că m‑am trezit între ei, făcându‑ne poze. Nu selfie. Poze.

Mai în jos, bărbatul pe care‑l întâlnisem la urcare iese și el la poartă, și îl întreb 
pe unde să o iau să ajung în vârf. Omul, zâmbind binevoitor, mi‑a spus ce și cum, 
pe unde să o iau, așa că am luat‑o într‑acolo, mirându‑mă: „Fii atent, ce chestie, 
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n‑am mai vorbit cu atâta lume într‑o singură ieșire pe coclauri, de când fac repor‑
taje. Să fie de la daci?” Am lăsat gândul șugubăț să‑mi deseneze un zâmbet și am 
luat‑o în stânga, pe cărarea care urcă către vârf.

Cald, foarte cald. Flori, insecte, mult verde și liniște

Pe cărarea de piatră care urcă către vârf am rămas singur, învăluit de liniște, o 
liniște colorată de zumzetul insectelor și cântecul păsărilor. Ca și cum aș fi nimerit 
într‑o poveste, o poveste în care natura îți vorbește, iar spinii se agață de tine doar ca 
să te facă să mai rămâi puțin, ca niște prieteni regăsiți după foarte mult timp și care au 
atâtea de povestit. Și nu m‑am supărat pe îmbrățișările spinilor, chiar dacă transpirația 
punea, la propriu, sare pe rană, totuși, senzația aia, cum că ești viu și că totul e acolo 
pentru tine… Plus verdele și mirosul naturii… Și florile, de toate culorile, în toate 
părțile, încântându‑mi privirea… Și m‑am oprit de multe ori, tolănindu‑mă între 
flori, ori pe câte o piatră încălzită de soare, ori lângă vreo tufă, urmărind insectele…

Am ajuns aproape de vârf, când am dat de un fel de loc de veghe, probabil construit 
pentru vânătoare, lucru care mie îmi displace total. Adică, totuși, ce fel de pasiune e aia 
care te face să omori un animal care nu ți‑a făcut nimic, și căruia, din „pasiune sportivă”, 
îi curmi viața, așa, fără să‑ți pese? Ori, dacă tot te dai bărbat, lasă pușca naibii, ia un cuțit în 
mână și înfruntă animalul față în față, dar și atunci doar pentru că nu ai ce mânca altceva.

 Am urcat câteva trepte pe scara șubredă, apoi m‑am oprit. Și nu pentru că 
scara pocnea, semn că poate se rupe, ci pentru că, dintr‑odată, n‑am mai vrut să fiu 
acolo. N‑am mai vrut să fiu, nici măcar pentru o secundă, în locul din care unii, din 
plăcere sadică, omoară animale.

Mi‑am continuat drumul, iar după două minute am ajuns pe vârf, lângă „ob‑
servator”, în mijlocul vegetației abundente, prin care cărările făcute de turmele de 
mistreți erau încă proaspete, semn că au trecut nu demult pe acolo. Bun. Îi las în 
lumea lor, iar eu mă întorc pe unde am venit. La „Piatra Șoimului” nu mai am timp 
să ajung. Și nici în alte locuri de pe Măgură. Însă o să fie un timp și pentru astea. 
Acum, dacă mai am timp, intru la cofetăria din oraș, Kryszta, așa se numește, acolo 
unde se găsesc prăjituri foarte bune, în special cremeșurile. O să‑mi iau două, la 
pachet. Ba nu, ce să fac, sînt pofticios, mai bine îmi iau patru.

Un timp, am rămas nemișcat, așezat pe creanga unui copac, dorindu‑mi să 
pot călători în timp, să găsesc răspunsuri… Eu și cu mine… Și poate și spiritul da‑
cilor, cei care, acolo, cândva, erau la ei acasă.

M‑am întors pe unde am venit, prin același verde viu, printre insecte, flori, pe 
lângă căsuțele mici de lângă vii, apoi am ajuns în oraș. Murdar, transpirat și cu zgâ‑
rieturile proaspete, am intrat în cofetărie. Mi‑am luat patru cremeșuri. Le‑am pus 
pe scaunul din dreapta, lângă mine, apoi am deschis geamul și am lăsat curentul 
creat de viteza mașinii să mă poarte în timp, pe vremea dacilor…

Sălajul pur şi simplu, iunie 2015
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Lucrare cu probleme pe care circulă mașini de mare tonaj

Apar gropile și crăpăturile pe abia 
reabilitatul DN 1H

La un an și jumătate de la finalizarea lucrărilor la DN 1H, pe traseul Crișeni ‑ 
Răstoci, marele proiect de infrastructură crapă la propriu și au apărut gropile. Vestea 
bună e că este în perioada de garanție de doi ani prevăzuți în contract. Vestea proastă 
e că dacă pentru fiecare kilometru de drum reabilitat s‑au cheltuit din banii statului 
aproape 660.000 de euro și știm cât va ține dacă deja au apărut gropi în asfalt, cră‑
pături, denivelări etc. 

Pe perioada lucrărilor, autoritățile locale au semnalat calitatea defectuoasă a 
lucrărilor. Cu toate acestea, un important aport la distrugerea carosabilului o are 
traficul greu de pe acest traseu. Am mers și noi vineri pe tronsonul Crișeni‑Surduc. 
În doar 30 de minute ne‑am intersectat cu 12 mașini de mare tonaj care transportau 

MIhaELa PEştEan 
Graiul Sălajului
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pietriș de la balastierele de pe marginea Someșului. Erau vehicule de transport care 
aparțin mai multor firme de transport din zonă, drumari de‑ai noștri, printre care 
Drum Construct, Inserco ‑ societatea care lucrează la construcția șoselei ocolitoare 
a orașului Jibou, Grandemar ‑ care face transporturi de la carierele de piatră din 
județ, Vidalis, Eurocard. Încărcate la maxim, unele mașini de transport nici măcar 
nu aveau acoperită marfa cu prelată, așa cum prevede explicit legea. Pietrișul sărea 
din mașină peste alte mașini sau pe carosabil. 

Oamenii din zonă spun că șoferii acestor firme recunosc că uneori încarcă 
și 40 ‑ 46 de tone (mașină fără remorcă sau semiremorcă), față de 24 de tone cât 
este masa maximă admisă pe drumurile publice pentru mașinile cu 3 axe, conform 
legii. De verificarea respectării normelor privind transportul de marfă și de per‑
soane pe drumurile publice se ocupă acum Inspectoratul de Stat pentru Controlul 
în Transportul Rutier (ISCTR), subordonat Ministerului Transporturilor. Sălajul 
aparține de Inspectoratul Teritorial 4 Cluj‑Napoca, care controlează de asemenea 
și traficul din județele Alba, Bistrița Năsăud, Bihor, Cluj, Maramureș, Satu Mare. 
Controale se fac însă rar. 

Mircea Crișan, șeful secției de Drumuri Naționale din județul Sălaj, sub‑
ordonată Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale (CNADR), 
spune că DN 1H Crișeni ‑ Răstoci este încă în garanție și dacă sunt probleme se 
vor remedia pe banii constructorului la recepția finală, după cei doi ani de garanție. 
„Drumul este în garanție, pe doi ani. Nu este făcută recepția finală. Ce se constată la 
recepția finală va remedia constructorul, apoi drumul intră în administrarea noastră 
(a CNADR ‑ n.r.). Probabil se fac controale, dar acum se ocupă ISCTR‑ul de asta, 
de când au luat controlul de la noi”, ne‑a declarat Mircea Crișan. 

O reabilitare de 35 de milioane de euro

Reabilitarea drumului național DN1H pe tronsonul Crișeni ‑ Răstoci a costat 
CNADR peste 35 de milioane de euro, un tronson de 53 de kilometri. Lucrarea a 
fost finalizată de firma lui Costel Cășuneanu, Pa&Co Holding, la sfârșitul anului 
2013, cu aproape un an întârziere și cu numeroase probleme din partea construc‑
torului, care a făcut lucrări de mântuială. 

Când circulăm pe acest drum trebuie să ne gândim că CNADR a plătit 
660.000 de euro pe fiecare kilometru reabilitat. Dacă lucrările nu sunt tocmai de 
calitate și dacă ISCTR‑ului care nu stă cu ochii pe transportatorii de piatră și nisip, 
în scurt timp DN 1H va arăta ca înainte de reabilitare.

Graiul Sălajului, iunie 2015
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Muzician de succes cu rădăcini in Hida
Interviu cu Sergiu Corbu Boldor, solistul originalei trupe Ad hoc

Ad hoc va concerta în 6 august la 
Grădina Zmeilor de Ziua Cânepii

Formaţia Ad hoc va face spectacol pe 
6 august la Gâlgău Almaşului, în cadrul 
primei ediţii a Zilei Cânepii, organizată de 
antreprenorul Leontina Prodan. Ad hoc 
abordează un stil aparte de muzică, căreia 
ei îi spun muzică punk acustic folcloric 
medieval transilvănean şi cu care reuşesc 
să ajungă la sufletele iubitorilor de muzică 
de toate vârstele. 

Originar din localitatea Hida, Sergiu 
Corbu Boldor ‑ voce, vioară şi mandoli‑
nă în cadrul formaţiei Ad hoc ‑ a accep‑
tat să acorde un interviu pentru Graiul 
Sălajului.

Reporter: Cine este Sergiu 
Corbu Boldor şi cum a ajuns să facă 
muzică?

‑ Sergiu Corbu Boldor este rezulta‑
tul tuturor experienţelor din copilărie şi 
nu numai. Experienţe trăite în Sălaj, mai 

exact la Hida; acolo am rădăcini. Fiecare persoană se formează în jurul unui antu‑
raj, iar în cazul meu primul anturaj după familie a fost un grup de tineri din Hida. 
Cu ei cutreieram dealurile şi văile Sălajului, inclusiv Grădina Zmeilor. Părinţii mei 
m‑au dat la şcoala de muzică din Zalău, de unde m‑au dat afară pentru că nu‑mi 
plăcea absolut deloc, nimic. Poate din cauza profesorilor bătăuşi, poate că nu reu‑
şise nimeni să‑mi arate cum să ascult muzică sau cum să cânt. Dar, într‑un final, 
când eram în liceu, ca din senin mi‑a venit un gând: mă reapuc de vioară!... Aşa am 
ajuns să cânt. Iar atunci când faci ceva cu mare drag şi cu bucurie, ajungi departe.

Rep.: În ce trupe ai mai cântat?
‑ De‑a lungul vremii, am cântat în diverse trupe, unele necunoscute, altele au 

fost doar încercări studenţeşti etc. Dar în ultimii ani am făcut parte din legendara 
trupă „Phoenix”. Între timp am mai avut intersecţii şi cu „Celelalte Cuvinte, cu 
„Taxi”, „Semnal M”. Acum cânt cu „Dirty Shirt”, „Partizan” şi, evident, cu „Ad 
hoc”.
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Rep.: De ce ai ales Ad hoc?
‑ La început am petrecut multă vreme prin festivaluri, majoritatea medievale, 

fiind uneori turist, alteori meşteşugar. Dar la un moment dat mi‑a venit din nou 
un gând: trebuie să cânt, nu doar să mă plimb! În cazul meu a fost puţin diferit, nu 
m‑am gândit de la început cum să arate o trupă, sau ce muzică să cântăm, sau ce 
subiecte să abordăm. Tot ce am făcut a fost să ne bucurăm la modul sincer de ceea 
ce facem. Să ne jucăm cu cele mai frumoase idei ce ne veneau. Ad hoc mi‑a oferit, 
mie şi colegilor mei, posibilitatea de a deveni nişte super eroi reali, de a da viaţă 
unor poveşti şi personaje pe care lumea nu doar că le ignoră, dar le‑a şi uitat. Adu‑ţi 
aminte cum ne jucam când eram mici, când ne credeam regi, prinţi, vrăjitori, eroi; 
când aveam impresia că putem să vorbim cu animalele, când credeam că zânele, 
balaurii şi zmeii sunt adevăraţi. Cu riscul de a ne crede puţin ţăcăniţi, noi acum încă 
credem în toate personajele astea şi ştim că le putem aduce la viaţă... Deci, nu am 
ales nimic, a venit totul la noi!  

Rep: Ce fel de muzică cântă Ad hoc, pentru ce fel de public şi de 
unde vă inspiraţi în stilul vostru de muzică inedit?

‑ E foarte greu să încadrez într‑un gen muzical ce cântăm cu Ad hoc. Noi îi 
spunem punk acustic folcloric medieval transilvănean, pentru ca avem o atitudine 
punk, ritmuri rock, ne inspiram din folclor, avem rădăcini medievale şi toate s‑au 
legat în Transilvania. Ne inspiră personajele şi întâmplările sincere ale muritorului 
de rând. Ne place să preluăm legende şi să le trecem prin filtrul nostru, să le re‑
scriem aşa cum ne place nouă mai mult. Unii ne acuză că, în anumite cazuri, de‑
naturăm adevărul. Dar nu prea‑mi vine să cred că o legendă care s‑a transmis de‑a 
lungul veacurilor prin viu grai a ajuns la noi în forma iniţială, ca exemplu poate să 
fie chiar legenda cu Fata Cătanii din Grădina Zmeilor, care are mai multe variante. 
Fiecare artist îşi pune amprenta asupra artei pe care o face, îşi adaugă experienţele 
şi îşi pune sufletul acolo. Iar celor care ne zic că nu ţinem cont de tradiţie, le spun 
că dimpotrivă, o ducem mai departe exact aşa cum au dus‑o şi strămoşii noştri, la 
rândul lor.

Rep: Ce doriţi să transmiteţi publicului din Sălaj şi de ce alegeţi să 
cântaţi la sărbătoarea cânepii de la Grădina Zmeilor?

‑ Lumea nu e chiar aşa mare, iar contextul a făcut să ne cunoaştem cu organi‑
zatorii şi am acceptat cu foarte mare drag invitaţia din mai multe motive. Susţinem 
cu putere meşteşugurile tradiţionale, susţinem utilizarea şi producţia de materiale 
calitative. Grădina Zmeilor este un loc extraordinar de frumos care ne‑a inspirat 
foarte mult, aşa a venit pe lume una dintre melodiile noastre, „Fata din Grădina 
Zmeilor”. Şi un alt motiv pentru care venim cu drag e că Fata din poveste s‑a 
plimbat de câţiva ani în foarte multe locuri din ţară şi acum e foarte nerăbdătoare să 
se întoarcă în Grădina Zmeilor, cu aventuri noi, poveşti noi şi cu drag de oameni. 

Graiul Sălajului, iulie 2015
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Inaugurarea TenarisUniversity
Premierul Victor Ponta a recunoscut sâmbătă la Zalău 

că infrastructura rămâne o problemă nerezolvată pentru 
investitori cum este şi Tenaris

Primul ministru Victor Ponta a venit sâmbătă dimineaţa la Zalău, unde a par‑
ticipat la inaugurarea TenarisUniversity, un modern centru de instruire şi formare 
continuă pentru angajaţii companiei, dar şi pentru organizarea de diferite eveni‑
mente pentru comunitate. Investiţia a costat peste 14 milioane de dolari. În acest 
centru vor fi instruiţi angajaţi ai fabricilor Tenaris din Europa de Est, au spus repre‑
zentanţii multinaţionalei.

La eveniment au participat mai marii companiei, precum preşedintele şi di‑
rectorul executiv (CEO) al Tenaris, Paolo Rocca, nepotul lui Agostino Rocca, fon‑
datorul companiei, alături de alţi directori regionali şi din ţările unde Tenaris are 
investiţii. 

Invitat special la inaugurare, premierul Victor Ponta a venit la Zalău înso‑
ţit de ministrul Transporturilor Ioan Rus. A fost prezent şi ambasadorul Italiei în 
România, oficialităţi locale şi judeţene, oameni de afaceri şi colaboratori ai compa‑
niei de la nivel local.

Preşedintele Tenaris spune că va investi în oameni, dar cere sprijin 
din partea autorităţilor române

„Orice proiect industrial are nevoie de suportul comunităţii, pentru a creş‑
te împreună. Educaţia este un punct esenţial pentru dezvoltarea pe termen lung 
a comunităţilor noastre, iar această universitate şi deschiderea ei spre comunitate 
sunt simboluri ale angajamentului nostru pentru România”, a spus sâmbătă Paolo 
Rocca, CEO Tenaris, la evenimentul de inaugurare. Acesta a lăsat să se înţeleagă că 
investiţiile Tenaris la Zalău vor continua, deoarece este impresionat de modul în 
care s‑au dezvoltat fabricile Tenaris din România în cei 10 ani de când compania 
este prezentă la noi în ţară, afirmând totodată că „transformările şi prezenţa Tenaris 
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în România este extraordinară faţă de celelalte ţări”. Rocca a făcut şi câteva promi‑
siuni. Una este că va continua investiţiile în tehnologie şi în dezvoltarea forţei de 
muncă pe care a găsit‑o în România, mulţi români ajungând să lucreze la fabrici 
Tenaris din alte ţări, subliniind că oamenii sunt atraşi de Tenaris şi rămân devotaţi. 
Paolo Rocca a dezvăluit la Zalău care sunt valorile‑cheie necesare pentru dezvol‑
tarea unei companii: devotament, educaţie şi disciplină, dar că mai are nevoie şi de 
suportul autorităţilor naţionale şi locale pentru a crea un mediu în care o companie 
să se dezvolte, să poată să‑şi facă planuri pe termen lung. 

TenarisUniversity este o clădire de peste 2.500 de metri pătraţi, are două am‑
fiteatre dotate cu tehnologie modernă, săli de instruire, două laboratoare unde noii 
angajaţi vor fi învăţaţi cum să manevreze utilajele cu care compania lucrează, săli 
pentru învăţarea de limbi străine şi birouri pentru personal. Cursurile vor fi susţi‑
nute de 145 de formatori, specialişti din cadrul TenarisSilcotub.

Ponta n‑a spus nimic de autostradă, dar l‑a „taxat” pe primarul 
Căpîlnaşiu pentru lipsa unui cinematograf

Premierul Victor Ponta a subliniat în discursul său că s‑a întâlnit de multe ori 
cu reprezentanţii Tenaris, atât la Bucureşti, cât şi la Zalău şi că România are nevoie 
de acest gen de investitori, care pun accent pe dezvoltare şi pe componenta educa‑
ţională şi de formare continuă a forţei de muncă. „Tenaris este acel investitor de care 
are nevoie orice ţară, orice comunitate, care să facă investiţii substanţiale, să creeze 
locuri de muncă ‑ peste o mie la Zalău ‑ care investeşte în tehnologie modernă, în 
educaţie şi pregătire profesională. Asta înseamnă că România trece la un alt nivel al 
investiţiilor şi la o perspectivă optimistă. Există optimism pentru modul în care se 
dezvoltă lucrurile şi există lucruri de făcut (din partea guvernului ‑ n.r.) pentru a 
păstra acest optimism”, a spus Ponta. 

Premierul a continuat apoi cu amintirea modificărilor la normele fiscale, 
subliniind că problema nerezolvată este infrastructura. Dacă la ultima vizită din 
campania electorală pentru europarlamentare, din mai 2014, premierul a anunţat 
la Zalău că se reiau lucrările la Autostrada Transilvania, de data aceasta nu a făcut 
nici o promisiune legat de problema nerezolvată, infrastructura, atât de importantă 
pentru actualii şi potenţialii investitori. 

Victor Ponta nu a ratat ocazia să‑l taxeze de primarul Radu Căpîlnaşiu pentru 
lipsa unui cinematograf. „Domnule primar, am înţeles că este primul cinematograf 
(sala de amfiteatru de 210 locuri a Tenaris University ‑ n.r.) din Zalău. Nu ştiu ce 
film veţi proiecta prima dată…”, a spus Ponta.

Graiul Sălajului, aprilie 2015
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Două localităţi sălăjene, bântuite 
de „fantome”

Nu mai au nicio construcţie, nu au căi de acces, însă continuă să rămână în 
bazele oficiale ale statului român. Este vorba de sate care sunt fie depopulate, fie 
dispărute, în sensul că acolo există în prezent doar terenuri virane, alunecări de 
teren sau se află pe fundul unor la lacuri de acumulare. Cu toate acestea, ele apar în 
continuare ca localităţi în Nomenclatorul localităţilor SIRUTA, gestionat de către 
Institutul Naţional de Statistică şi preluat de către toate instituţiile statului, acestea 
figurând inclusiv pe listele Autorităţii Electorale Permanente. Mai pe scurt, nu sunt 
decât nişte localităţi fictive sau altfel spus „fantomă”.

În această situaţie se regăsesc şi două sate sălăjene, Ţărmure din comuna 
Sărmăşag şi Pădureni din comuna Camăr. Dacă în satul Ţărmure, la ultimul re‑
censământ, cel din 2011, era doar un singur locuitor, satul Pădureni a rămas pustiu.

Ţărmure, satul cu un singur suflet

FLavIa PIntEa 
Magazin Sălăjean
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În perimetrul localităţii din comuna Sărmăşag, pe imaginile satelitare recente, 
se mai poate observa, într‑adevăr, o singură gospodărie şi o serie de construcţii că‑
zute în ruină. „O singură persoană mai locuieşte în prezent în Ţărmure. Este vorba 
de un bărbat de 60 de ani. În rest, acolo sunt doar terenuri agricole, majoritatea 
proprietarilor fiind din Sărmăşag. Cândva pe acolo era Sărmăşagul, însă, de‑a lun‑
gul anilor cei din satul respectiv s‑au retras spre localităţile mai moderne, preferând 
să vină doar pentru a‑şi lucra pământurile. În zonă lipsesc utilităţile, drumurile 
de acces, doar curent există”, a explicat primarul comunei, Dombi Attila. Potrivit 
spuselor sale, investiţii în localitate nu sunt prevăzute în viitorul apropiat. „Nu ştiu 
dacă şi când se vor face investiţii în zonă. În prezent, sunt scoase terenuri la vânzare 
şi din câte ştiu, cumpărători interesaţi au fost şi sunt. Sunt persoane care şi‑au achi‑
ziţionat deja câteva hectare”, a mai adăugat edilul.

Pădureni, localitatea din statistici

Tot lipsa infrastructurii a dus şi la dispariţia localităţii Pădureni, din comuna 
Camăr. Din vechea vatră a satului nu se mai găseşte nimic în teren, nici construc‑
ţii, nici reţeaua de transport. Perimetrul localităţii delimitează în prezent un teren 
viran, fără construcţii, cu un singur drum de legătură. De altfel, la ultimul recensă‑
mânt nu avea niciun locuitor. „Doar figurăm în statistici. Terenurile din Pădureni 
sunt părăsite. Din când în când mai vin cei care au moşteniri în zonă. Oricum, 
pământurile de acolo nu sunt arabile. Sunt doar păşuni şi livezi”, spune primarul 
comunei Camăr, Szabo Levente. Edilul susţine că principalul motiv pentru care sa‑
tul a fost abandonat a fost lipsa infrastructurii. „S‑au mutat în localităţi unde există 
utilităţi, drumuri etc., tocmai lipsa acestora a dus la depopularea satului. Pe de altă 
parte, zona este un foarte frumoasă, cu izvoare, un loc liniştit”, a mai completat 
Szabo Levente. Potrivit spuselor sale, administraţia locală din Camăr a comunicat 
celor de la Statistică situaţia reală a localităţii, însă, cu toate acestea, se insistă fur‑
nizarea datelor despre aceasta. „Noi le‑am spus că nu avem date din ce moment 
ce nu există nimic acolo. Nu am solicitat oficial desfiinţarea localităţii, le‑a solicitat 
doar să nu ne mai solicite date despre această căci toate sunt zero. Cei de la Statistică 
insistă însă, astfel că de fiecare dată completăm zero în dreptul fiecărui indicator 
solicitat despre satul Pădureni”, a concluzionat primarul comunei Camăr.

Satele oilor sau ale caprelor

În prezent, în România, unu la sută din localităţi nu mai există în realitate. 
O echipă de pasionaţi au participat la un „Hackaton”, un eveniment în care pro‑
gramatori, ingineri de software, graficieni participă şi colaborează pe un anume 
proiect, cu „Open data”, adică date deschise, libere la folosire, de cele mai multe ori 
venind de la autorităţi, şi a realizat un proiect care ilustrează fenomenul localităţilor 
„fantomă” din ţara noastră.
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„Am găsit şi câteva exemple ciudate. Am dat peste sate în care nu am găsit 
oameni sau case, dar în registrul agricol am găsit că acolo au fost înregistrate la 
recensământ sute de oi sau capre. Am găsit localităţi în care din satelit se vede că 
nu mai există nicio construcţie sau drum pe vatra satului, dar în acte acolo au fost 
înregistrate vaci sau porci”, a menţionat unul dintre membrii echipei care a realizat 
proiectul.

Potrivit acestuia, având în vedere că în Nomenclatorul localităţilor SIRUTA 
figurează 13.738 de localităţi, rezultă că aproximativ unu la sută din totalul locali‑
tăţilor sunt fictive, acesta fiind un procent suficient de mare pentru a determina o 
serie probleme şi întrebări.

Proiectul a fost realizat în perioada 21‑22 februarie, în cadrul Hackathonului 
Datelor Deschise, eveniment organizat de Guvernul României, împreună cu 
Coaliţia pentru Date Deschise, cu sprijinul Ambasadei Marii Britanii din Bucureşti, 
a Ambasadei Statelor Unite şi a Ambasadei Olandei.

Până în prezent, în total, au fost descoperite 126 de localităţi fictive. Echipa de 
proiect a centralizat aceste localităţi a făcut o aplicaţie de hartă interactivă cuprin‑
zătoare şi a lansat un proiect care documentează situaţia „localităţilor fantomă” din 
România cu scopul de a face ordine în datele administrative. „Am mai găsit, spre 
exemplu, o localitate care nu există în realitate, nu apare niciun om în evidenţe în 
localitatea respectivă, dar la Registrul Comerţului apare o firmă înregistrată aco‑
lo. Firma nu apare, totuşi, că are activitate, însă ea a fost înregistrată la Registrul 
Comerţului în acea localitate care practic nu mai există”, a mai precizat reprezen‑
tantul echipei de proiect.

Magazin Sălăjean, februarie 2015



Copiii nimănui: Sălăjenii îşi abandonează 
pruncii în poarta spitalelor

 
Fără a avea nici măcar cea mai mică vină, poate doar aceea că s‑au 

născut, zeci de copii îşi încep viaţa cu stângul. După ce i‑au purtat în pân‑
tec nouă luni şi le‑au dat naştere, tot mai multe mame îşi lasă lasă micuţii 
în grija statului, într‑un sistem care lasă mult de dorit, cu mari carenţe în 
privinţa protecţiei copiilor. 

Sărăcia, bolile, lipsa de educaţie, dar şi inconştienţa le determină pe acestea să 
îşi lase pruncii în spitale sau în grija unor străini şi să nu se mai intereseze de soarta 
lor. Numai în acest an, zece mame din Sălaj, imediat după naştere, şi‑au abandonat 
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copiii în spitale, în timp ce alţi peste 50 de minori, lăsaţi în voia sorţii de proprii 
părinţi, au ajuns în centrele de plasament.

Cel mai recent caz este al celor doi fraţi, un băieţel de doar două luni şi sora 
acestuia de un an şi patru luni, abandonaţi la poarta unui spital de cel în grija că‑
ruia fuseseră lăsaţi, după ce mama acestora, o femeie de 30 de ani, din Jibou, s‑a 
făcut nevăzută. Micuţii au fost lăsaţi, în urmă cu o săptămână, într‑un cărucior, în 
apropierea Spitalului Judeţean din Baia Mare. Cel care i‑a observat a fost angajatul 
firmei de pază a unităţii medicale, care a alertat imediat medicul de gardă. Copiii au 
examinaţi şi, ulterior, internaţi la Secţia de Pediatrie.

Reprezentanţii Direcţiei Generală pentru Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Maramureş au fost sesizaţi despre acest caz şi au aflat că micuţii au fost 
abandonaţi de un bărbat, concubinul mamei lor. Femeia i‑a lăsat în grija bărbatului, 
spunându‑i că merge pentru câteva zile din oraş.

La gâtul unuia dintre copii medicii au găsit un bileţel în care erau scrise toate 
datele de identificare ale lor, dar şi ale mamei copiilor: „Mama este din oraşul Jibou 
(judeţul Sălaj) şi are 30 de ani. Fetiţa de un an şi patru luni se numeşte Andreea 
Roberta Kis, iar băieţelul de două luni se numeşte Ramon Kiss”. La finalul biletului 
era scris şi mesajul: „Vă rog să aveţi grijă de ei. Dumnezeu să vă ajute!” Mama copii‑
lor a fost căutată de autorităţi, însă nu a fost găsită la domiciliul cunoscut.

Sesizaţi despre acest caz au fost şi reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sălaj, care, în urma unor prime verificări, presupun 
că femeia este cea care în urmă cu câţiva ani şi‑a mai abandonat doi copii, tot o fetiţă 
şi un băiat. „Am fost sesizaţi de cei din Maramureş, iar în prezent facem verificări. 
Încercăm să dăm de mama copiilor, însă până acum nu am reuşit. Din primele date 
pe care le avem, această femeie mai are doi copii, născuţi în 2003 şi 2006, ce sunt în 
sistemul de protecţie de la noi. Figurează cu domiciliu la Jibou, pe strada Stejarilor, 
însă de ani buni aceasta nu mai locuieşte în Sălaj. Am încercat în mai multe rân‑
duri să dăm de ea, dar noi nu o cunoaştem, nu am văzut‑o vreodată. Cei doi copii 
mai mari au ambii probleme de sănătate, retard intelectual, fetiţa având nevoie de 
profesor de sprijin, iar băiatul, ce a fost luat de la bunica sa din Jibou, este la şcoala 
specială din Şimleu Silvaniei”, a explicat Violeta Milaş, directorul DGASPC Sălaj. 
Aceasta a mai precizat că, dacă în urma cercetărilor, din actele de stare civilă, va re‑
ieşi că micuţii abandonaţi recent în Baia Mare sunt ai jibouancei, Ramona Ancuţa, 
aceştia vor fi preluaţi de către reprezentanţii Direcţiei din Sălaj şi vor fi integraţi în 
sistemul de protecţie socială, fie într‑un centru de plasament, fie vor fi daţi în grija 
unui asistent maternal.

Potrivit Violetei Milaş, de la începutul acestui an, în judeţ, zece micuţi au 
fost abandonaţi în spital, iar peste 50 au fost preluaţi în regim de urgenţă de către 
DGASPC Sălaj, în multe dintre situaţii fiind vorba de grupuri de fraţi.

Magazin Sălăjean, septembrie 2015 
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Marşul pentru viaţă
Ionel Ciunt: „De multă vreme îmi doresc să văd 

reprezentanţii cultelor religioase împreună”

În premieră la Zalău, sâmbătă a avut loc Marşul pentru viaţă. Peste 1.500 
de creştini ortodocşi, greco‑catolici şi neoprotestanţi şi‑au dat mâna pentru a 
transmite mesajul lor comun, acela că fiecare viaţă umană este unică şi are va‑
loare infinită. 

Evenimentul face parte din „Săptămâna pentru viaţă“, ce are loc între 18 şi 
25 martie, tema manifestărilor din acest an fiind „fiecare viaţă este un dar”. În 
acest an, evenimentul a coincis cu „Ziua Internaţională a Copilului cu Sindrom 
Down“. Marşul a avut loc în mai multe oraşe din ţară, fiind o iniţiativă naţio‑
nală desfăşurată în sprijinul vieţii. Acest eveniment se organizează de peste 40 
de ani, în întreaga lume. În România, evenimentul se organizează din 2009, 
iar începând cu acest an, Zalăul s‑a alăturat celor aproximativ 60 de oraşe din 
România care s‑au unit, în data de 21 martie, pentru a promova Viaţa. 

Chiar dacă s‑a organizat pentru prima dată în Sălaj, oamenii au ieşit în 
stradă şi s‑au alăturat marşului pentru viaţă. Sâmbătă, de la ora 11.00, în parca‑
rea de la Sala Sporturilor, peste 1.500 de persoane, ,,înarmate” cu pancarte ce 
conţineau mesaje ,,pro viaţă”, s‑au deplasat pe traseul Sala Sporturilor ‑ Platoul 
din faţa Prefecturii. 

La manifestare au luat parte, pe lângă reprezentanţii bisericilor, şi autori‑
tăţi locale şi judeţene. La finalul acesteia, pe scena de pe platoul de marmură, 
prefectul judeţului Sălaj, Ionel Ciunt, şi‑a exprimat bucuria pe care o are vă‑
zând atâta lume din Zalău dispusă să iasă în stradă pentru a spune „da” vieţii. 
„Vreau să vă spun că eu mi‑am dorit de multă vreme să văd în Zalău reprezen‑
tanţii bisericilor creştine, reprezentanţii cultelor religioase împreună. Astăzi, 
acest lucru s‑a întâmplat şi vă felicit”, a afirmat, sâmbătă, prefectul Ionel Ciunt. 

Sălăjeanul, martie 2015



CrIstIna PoP
Sălăjeanul
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Peste 6000 de elevi în minus

Numărul elevilor a scăzut 
considerabil în Sălaj 

Starea învăţământului sălăjean a fost dezbătută ieri, la prima şedinţă din 
acest an şcolar a reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj cu di‑
rectorii de şcoli. A fost un bun prilej ca managerii şcolilor din Sălaj să se întâl‑
nească cu reprezentanţii autorităţilor publice locale şi judeţene. 

Maria Pop, inspectorul şcolar general al ISJ Sălaj, a subliniat faptul că acest 
moment de bilanţ este un moment de analiză a anului şcolar încheiat. Adunaţi 
în sala de şedinţe a Inspectoratului Şcolar Judeţean, directorii au avut şansa de 
a se întâlni cu autorităţile publice locale şi judeţene. 

Prezent la şedinţă, prefectul judeţului Sălaj, Ionel Ciunt, le‑a vorbit di‑
rectorilor despre ameninţările care există în sistemul de învăţământ, care trece 
printr‑o perioadă a reformelor. Totodată, a adus în discuţie şi punctele tari, 
încadrând aici şi ultimele decizii ale Guvernului, care vin în sprijinul dascălilor. 
„Primul chemat care să ajute educaţia este sistemul de învăţământ. Din păcate, 
însă, acest sistem a fost frământat de repetate reforme, a fost frământat de multe 
schimbări. Cred că prea multe schimbări pot dăuna. S‑au făcut paşi mari în 
învăţământ în ceea ce priveşte orientarea procesului didactic spre performanţă. 
Măsurile care s‑au luat în ultima perioadă de guvern au drept ţintă consolidarea 
învăţământului românesc”, a precizat Ionel Ciunt, prefectul judeţului Sălaj 

La întâlnirea cu directorii a participat şi Tiberiu Marc, preşedintele 
Consiliului Judeţean Sălaj, care a vorbit despre soarta învăţământului profe‑
sional în şcolile din judeţ, precum şi despre diminuarea numărului de elevi la 
nivelul judeţului. ,,Din 2007 până astăzi, numărul elevilor beneficiari ai pro‑
gramului lapte‑corn a scăzut cu 6.000, echivalentul a două comune cu popula‑
ţie peste medie din judeţul Sălaj. O să spuneţi că nu are nicio legătură cu şcoala. 
Pentru o comunitate cum este cea din Sălaj, menţinerea tinerilor este o proble‑
mă de supravieţuire; menţinerea celor care termină şcoala într‑o proporţie cât 
mai mare, în aşa fel încât ei, la rândul lor, să poată să diminueze acest proces 
dramatic de scădere a populaţiei. Dacă nu există o legătură între autoritatea 
locală, cea judeţeană şi şcoală şi abandonul şcolar rămâne o problemă pe care o 
constatăm cu toţii, dar nu‑i dăm de capăt. (...) Există posibilităţi de a îmbunătăţi 
această relaţie între comunitate şi şcoală în aşa fel încât această reducere dra‑
matică a numărului de copii să poată fi diminuată, dacă nu stopată, şi să existe 
şi o perspectivă în care şcoala poate fi un actor important. Performanţele şcolii, 
până la urmă, dincolo de ceea ce faceţi dumneavoastră – şi faceţi foarte bine, 
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înseamnă şi o integrare socială a celor care termină şcoala», a precizat, cu acest 
prilej, Tiberiu Marc.

Preşedintele Consiliului Judeţean a subliniat, de asemenea, că este necesar 
ca programa şcoală să fie adaptată în funcţie de necesităţile mediului de afaceri 
şi nu invers, pentru a da posibilitatea tinerilor să se angajeze la terminarea şcolii 
pe plan local.

Sălăjeanul, octombrie 2015



Bucurie în mişcare

Zalăul a făcut mişcare

Sâmbătă, zălăuani de toate 
vârstele au participat la evenimen‑
tul intitulat „Bucurie în mişca‑
re”. Organizatori au fost Asociaţia 
11even, în parteneriat cu Primăria 
Municipiului Zalău, Direcția 
Județeană pentru Sport și Tineret, 
Inspectoratul Școlar Județean Sălaj 
și Consiliul Elevilor.  

Şi la Zalău, Festivalul 
,,Bucurie în Mișcare” s‑a derulat 
conform unui tipar similar cu cel desfăşurat în oraşele din ţară în care a fost orga‑
nizat până la această dată, acesta fiind un festival al sportului și competiției în co‑
munitate pe agenda căruia au fost înscrise o serie de happening‑uri și evenimente 
sportive. 

Tir cu arcul, minifotbal sau kangoo jumps au fost doar câteva dintre întrece‑
rile la care au participat sute de sălăjeni. La final, câştigătorii au fost recompensaţi 
cu premii oferite de sponsori şi organizatori. Tot sâmbătă, în a doua parte a zilei, a 
avut loc dans sportiv și majorete, karate tradiţional, box, lupte, tenis de masă, judo, 
culturism. 

Ovidiu Neamţu, reprezentantul organizatorului principal al evenimentului, 
s‑a declarat mulţumit de numărul mare de participanţi, având în vedere că este 
pentru prima dată când acest festival este organizat la Zalău şi a promis că va pune 
Zalăul pe harta evenimentelor pe care în perioada următoare le va organiza prin 
Asociaţia 11even, pe care o patronează.

Sălăjeanul, septembrie 2015
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CSS Zalău are un nou director

Pensionat în această vară, Marin Silaghi a cedat fotoliul de director de la 
Clubul Sportiv Şcolar, iar succesorul său va fi şimleuanul Dorian Faur.

În vara anului trecut, Inspectoratul Şcolar a hotărât să‑l schimbe pe Marin 
Silaghi de la conducerea Clubului Sportiv Şcolar, dar într‑un final, directorul a 
rămas neschimbat, deoarece nu a atins vârsta de pensionare şi a mai fost păstrat pe 
post încă un an.

După mulţi ani petrecuţi la conducerea Clubului, din data de 1 septembrie 
Marin Silaghi v‑a intra în pensie. Odată cu plecarea lui de la conducere, mai marii 
Inspectoratului Şcolar au luat decizia de a‑l pune în funcţie pe unul dintre antrenorii 
secţiei de volei ‑ Dorian Faur. „Prin numirea mea în această fucţie nu mi‑aş propune multe 
lucruri. Puţine dar de mare folos acestei instituţii şi colegilor meci pentru desfăşurarea activităţii 
de performanţă”, ne‑a declarat Dorian Faur. Anul trecut, noul director a activat ca şi 
antrenor de volei la grupa de minivolei şi juniori I, iar cu juniorii I a avut şi cele mai 
notabile performanţe. Mai întâi la Campionatul Naţional a câştigat medalia de bronz, 
după care a reuşit să ducă echipa la un turneu final, unde s‑a clasat pe Locul VIII.

Bază sportivă proprie cu camere de cazare şi mini‑cantină, la CSS! 

Noul director are planuri măreţe şi doreşte  un sediu propriu şi o bază spor‑
tivă, pentru a atrage pe parcursul anului, competiţii sportive la toate cele şase secţii. 
„99% din Cluburile Sportive Şcolare au sediu propriu şi o bază sportivă proprie. Şi noi ne 
dorim o bază sportivă, o mini cantină sau un micro‑restaurant şi câteva camere de cazare, ceea 
ce cuprinde că ai avea unde să aduci copiii talentaţi din judeţ şi nu numai, pe care să poţi să îi 
cazezi şi să faci câteva antrenamente. Majoritatea cluburilor care au această bază sportivă atrag 
pe parcursul anului diferite competiţii, faze semifinale, faze finale. Fiecare turneu final sau 
semifinal implică multe echipe, iar clubul poate obţine bani frumoşi, care pot fi folosiţi pentru 
activitatea de performanţă. Obiectivul meu pe această funcţie este să încerc să realizez printre 
altele şi acest proiect. Îmi doresc să înfiinţez un consiliu de administraţie la nivelul catedrelor. 
Vrem să ştim fiecare secţie ce obiective îşi propune pentru anul şcolar următor”. Urmează ca în 
viitorul nu foarte îndepărtat, noul director să înceapă demersurile necesare pentru 
înfiinţarea acestei baze şi în 3‑5 ani proiectul să fie dus la bun sfârşit. Dacă anul tre‑
cut a pregătit două grupe, în acest an, Dorian Faur va pregăti o singură grupă, care 

CIPrIan rIza
Sportul Sălăjean
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i se va potrivi după numărul de ore atribuite funcţiei de director. „O să îmi continuu 
activitatea şi ca antrenor, dar încă nu ştiu exact la ce grupă. Urmează să avem o şedinţă şi o să 
vedem care dintre grupe o să mi se potrivească numărului de ore admis de inspectorat. Deja am 
predat grupa de minivolei (anul trecut, anul acesta fiind speranţe), noului nostru coleg, Horia 
Giurgiu”, a încheiat noul director al Clubului Sportiv Şcolar. După 17 ani petrecuţi 
ca director al CSS ‑ Marin Silaghi se declară mulţumit şi împlinit. „Cât timp am fost 
eu director la această instituţie am dat tot ce am putut şi am încercat să fac tot să fie bine. Mi‑am 
realizat obiectivele şi proiectele propuse, în limita posibilităţilor. Dorian Faur este potrivit pentru 
această funcţie şi cred că îşi va realiza toate obiectivele propuse. Îi doresc mult succes şi multă 
baftă”, ne‑a declarat Marin Silaghi. Noul director şi‑a intrat oficial în funcţie din 1 
septembrie, astfel că nu ne rămâne decât să‑i urăm multă baftă şi mult succes.

Şi LPS „Avram Iancu” are un nou director

După ce în ultima perioadă a deţinut funcţia de inspector de specialitate în 
cadrul ISJ Sălaj, profesorul Mirel Seişanu va ocupa fotoliul de director la şcoala la 
care a reuşit rezultate notabile cu catedra de atletism

Odată cu începerea noului an şcolar, Liceul cu Program Sportiv „Avram Iancu” 
Zalău îşi va afla noul director. Dacă anul trecut în vară, după mai mulţi ani petrecuţi 
la conducerea LPS‑ului Jako Alexandru a fost înlocuit de Alina Cozac ‑ profesor de 
educaţie fizică şi sport. După un an de activitate în funcţia de director, Alina Cozac 
a fost schimbată din funcţiei, pe postul ei fiind numit inspectorul şcolar de educaţie 
fizică şi sport ‑ Mirel Seişanu. Practic, noul director a făcut schimb cu Alina Cozac. 
Mirel Seişanu fiind numit ca director la LPS „Avram Iancu” în timp ce Alina Cozac 
a obţinut fucţia de inspector şcolar de specialitate la Inspectoratul Şcolar.

„Cred că LPS are nevoie doar de o promovare mai activă, deoarece cadrele didactice sunt 
bine pregătite şi multă lume nu cunoaşte clasele Liceului cu Program Sportiv „Avram Iancu” 
Zalău. În ultimii ani, pe partea de atletism stăm foarte bine, deoarece am reuşit să obţinem câte 
şase ‑ şapte medalii la competiţiile naţionale şi acesta nu este puţin lucru. Trebuie să muncim 
şi la celelalte activităţi sportive şi să‑l ridicăm la acelaşi nivel. Noutatea care apare este clasa 
„mozaic”, care cuprinde toate ramurile sportive. Astfel că elevii îţi vor desfăşura activitatea în 
cluburile de care aparţin şi doar o parte de pregătire fizică se va face la Liceu şi şcolarizarea lor”, 
ne‑a declarat noul director al Liceului cu Program Sportiv „Avram Iancu”, Mirel 
Seişanu.  Am putea spune că directorul de la LPS Zalău este şi antrenor de atletism, 
este chiar antrenorul cele mai bune atlete a Sălajului, Paula Todoran. Atletă care de 
curând a participat chiar la Campionatul Mondial de atletism dedicat seniorilor, 
din China. Noul director şi‑a intrat în fucţie începând din 1 septembrie, iar din 14 
septembrie urmează să‑şi aştepte „bobocii”, astfel că nu ne rămâne nimic de spus 
decât să‑i urăm multă baftă şi mult succes.

Sportul Sălăjean, septembrie 2015
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„Bucurie în mişcare”, pe Platoul 
de Marmură

Competiţia destinată atât copiilor cât şi adulţilor a pro‑

dus momente de fericire printre zecile de participanţi

Cum în ziua de astăzi, din ce în ce mai puţini copii aleg să‑şi îndrepte timpul 
liber spre a face mişcare, iniţiatorii proiectului „Bucurie în mişcare” au venit cu o so‑
luţie ingenioasă în a scoate copiii din casă. Până în prezent, proiectul este un succes şi 
prin toate locaţiile pe unde a trecut a lăsat în urma lui doar bucurii. Acelaşi impact l‑a 
avut şi sâmbătă dimineaţa, pe Platoul de Marmură din Zalău. Zeci de copii s‑au adu‑
nat cu mic cu mare pe platoul din faţa Prefecturii pentru a juca Ţară, ţară vrem ostaşi!, 
Raţele şi vânătorii, Sticluţa cu otravă, Mâţele încurcate, 1, 2, 3 la perete stai, elasticul, 
Baba oarba, Lapte gros, şi multe alte jocuri ale „generaţiei cu cheia la gât”. Startul 
competiţiei s‑a dat la ora 10.00, iar organizatorii au rămas surprinşi de numărul de 
copii prezenţi. Platoul a fost împărţit în mai multe zone, fiecare zonă fiind dedicată 
unei anumite vârste. Jocuri precum badminton, fotbal, baschet, tenis cu piciorul au 
atras atenţia atât copiilor cu vârste peste 15 ani cât şi adulţilor. În paralel s‑au desfă‑
şurat demonstraţii de karate, lupte libere, box sau culturism, iar spectatorii au urmă‑
rit talentul de care aceşti sportivi au dat dovadă. Acest eveniment a fost realizat de 
Asociaţia 11Even Cluj‑Napoca în parteneriat cu Kaufland România şi a fost susţinut 
de Primăria Municipiului Zalău, Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret, Consiliul 
Elevilor şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj. „Aş dori să mulţumesc tuturor structurilor 
sportive care au acceptat invitaţia noastră de a participa la eveniment pentru partea de demonstraţii, 
de asemenea mulţumesc reprezentanţilor presei de specialitate din judeţ pentru promovarea eveni-
mentului în mass media locală. Sper ca acest eveniment să devină o tradiţie pentru judeţul nostru 
şi să‑l organizăm şi în anii următori. Sper că după desfăşurarea evenimentului, mulţi copii şi elevi 
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din judeţul nostru se vor îndrepta spre mişcare şi sport, indiferent de ramura pe care vor dori să o 
practice”, a declarat directorul Direcţiei Judeţene de Sport şi Tineret, Adrian Fărcaş.

Sportul Sălăjean, septembrie 2015



Pentru o zi, Jiboul a fost capitala 
atletismului din Sălaj

Prima ediţie a Crosului Tineretului a strâns la 
un loc peste 120 de participanţi

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Sălaj, în parteneriat cu Inspectoratul 
Şcolar Sălaj, Primăria şi Poliţia oraşului Jibou şi Casa Orăşenească de Cultură 
Jibou a organizat la finalul săptămânii trecute prima ediţie a Crosului Tineretului. 
Competiţia a adunat la startul celor şase curse din program 120 de concurenţi, iar 
spre bucuria celor mai tineri, startul curselor a fost dat de Paula Todoran, proaspăta 
campioană a României în cursa de maraton. Competiţia s‑a desfăşurat sâmbătă 
după amiază pe strada 1 Mai din centrul orasului Jibou (între Casa de Cultură 
şi staţia Petrom), pe şase categorii de vârstă: clasele a VII‑a şi a VIII‑a fete‑400 m, 
băieţi ‑ 600 m, clasele a IX‑a şi a XII‑a fete 600 m, băieţi ‑ 800 m şi categoria open 
feminin ‑800 m şi masculin‑1000 m. Cei mai mulţi participanţi au fost de la Liceul 
Tehnologic „Ion Agârbiceanu” din Jibou, dar şi din oraş, astfel setea de mişcare şi 
de competiţie fiind extrem de mare, în cursa elevilor de clasele a VII‑a şi a VIII‑a, 
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s‑au înscris şi elevii din clasele a VI‑a şi chiar a V‑a. La feminin competiţia a fost 
câştigată de Teodora Ciocan (Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” Jibou), pe locul II 
s‑a clasat Andreea Tyukodi (Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” Jibou), iar pe ulti‑
ma treaptă a podiumului a urcat Cristina Gârboan (Liceul Tehnologic „Octavian 
Goga” Jibou). În cursa masculină, pe prima treaptă a podiumului a urcat Claudiu 
Silaghi (Liceul Tehnologic „Octavian Goga” Jibou), fiind urmat la mică distan‑
ţă de Sebastian Lingurar (Şcoala Gimnazială Dragu), iar Sebastian Sava (Liceul 
Tehnologic „Octavian Goga” Jibou) au urcat pe locul III.

În cursa elevilor de liceu, cei mai buni alergători s‑au dovedit a fi cei de la 
Liceul Teoretic „Ioan Agârbiceanu” din Jibou, deoarece reprezentanţii unităţii de 
învăţământ s‑au impus atât în cursa feminină cât şi în cea masculină, Tania Chereş 
respectiv Daniel Pop. Poziţia a doua, atât la feminin cât şi la masculin, a fost ocupată 
de doi elevi ai Liceului Tehnologic „Octavian Goga”, Mădălina Lăcătuş, respec‑
tiv Szabo Ervin. Pe ultima treaptă a podiumului au urcat doar elevi de la Liceul 
Tehnologic „Ioan Agârbiceanu”, Elena Fazecaş şi Lucian Lacatoş.

Din păcate, la categoria OPEN numărul participanţilor a fost redus, iar la fe‑
minin s‑a impus Paula Amina Surdu de la Spitalul Orăşenesc din Jibou, iar pe locul 
secund s‑a clasat Iulia Pop Cozac de la Semiga SRL Zalău. Cursa masculină a fost 
puţin mai strânsă, pe prima treaptă a podiumului a urcat profesorul de educaţie fizică 
şi sport de la Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” Jibou ‑ Dan Mirsidan, în timp ce po‑
ziţia secundă a fost ocupată de profesorul‑antrenor de la CSS Zalău ‑ Monel Sabou, 
iar pe ultima treaptă a podiumului a urcat Sarkozi Sandor de la CS Grand Gym 
Jibou. „A fost un concurs reuşit, în ciuda vremii nefavorabile, am reuşit prin organizarea acestui 
cros să atragem spre a face mişcare 120 de participanţi. Sperăm ca după desfăşurarea concursului, 
să reuşim să găsim împreună cu antrenorii de la CSS, CSM şi LPS «Avram Iancu» Zalău câ-
teva elemente talentate care vor putea face pasul în viitorul apropiat spre atletismul de performanţă. 
Obiectivul propus a fost atins, acela de a avea cel puţin 100 de participanţi, de a promova activita-
tea fizică şi alergarea, precum şi evitarea (cel puţin pentru o ora) obiceiurilor nesănătoase ale elevilor 
participanţi (fumat, consum de alcool sau petrecerea timpului în cafenele sau baruri). Pe această 
cale, doresc să mulţumesc partenerilor care s‑au implicat activ în organizare: ISJ Salaj prin profe-
sorii de sport din Jibou, AJ Sportul pentru toţi, Casa de Cultură Jibou, Poliţia şi Primăria Jibou, 
dar şi un  important aport l‑a avut presa scrisă şi online care a promovat cu succes acest eveniment: 
Sportul Sălăjean, Magazin Sălăjean, Graiul Sălajului şi nu în ultimul rând RegioTV”, a de‑
clarat directorul DJST, Adrian Fărcaş. La finalul competiţiei, organizatorii au împărţit 
diplome fiecărui participant, la primii trei de la fiecare categorie au dat medalii, în 
timp ce la primii zece au dat si tricouri. Surpriza organizatorilor a fost la final, atunci 
când pe lângă premiile acordate, prin tragere la sorţi au oferit patru vacanţe gratuite 
pentru două nopţi în Centrul de Agrement „Izvoarele Barcăului” Tusa.

Sportul Sălăjean, octombrie 2015
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Paula Todoran rămâne regina 
maratonului din România

Atleta de la CSM Zalău a câştigat titlul naţional şi şi‑a 

păstrat „coroniţa” de regină obţinută anul trecut

Cea mai bună sportivă a Sălajului în sporturile 
olimpice a realizat o nouă performanţă notabilă. Chiar 
dacă iniţial nu voia să se înscrie în competiţie, Paula 
Todoran s‑a aflat la startul Campionatului Naţional 
de maraton, desfăşurat la finalul săptămânii trecute la 
Bucureşti. La fel ca şi la ediţia din anul trecut, eleva 
lui Mirel Seişanu a trecut prima linia de sosire, deve‑
nind campioană naţională! Trebuie spus că, competi‑
ţia din capitală s‑a desfăşurat împreună cu Maratonul 
Internaţional. Atleta originară din comuna Românaşi a 
punctat şi la această competiţie, unde a ocupat locul 4, 
fiind devansată de trei sportive de culoare din Kenya! 
Aceasta, după ce anul trecut reuşea se se impună şi aici! 
În competiţia de la Bucureşti, judeţul Sălaj a mai fost 
reprezentat de o atletă. Daniela Cârlan a alergat pentru 
CSM Zalău, dar atleta pergătită de Lorena Boberschi a fost nevoită să abandoneze la 
km 17, după ce a simţit câteva dureri musculare. Înaintea aceste competiţii, Daniela 
Cîrlan a mai participat la două curse de maraton, reuşind să obţină rezultate foarte bune. 
Mai întâi în maratonul de la Bratislava a ocupat locul secund, după care în cursa de 
maraton de la Kracovia, atleta pregătită de Lorena Boberschi s‑a clasat pe locul trei. Am 
putea spune că, cursa de duminică a fost ultima din acest an pentru sportiva de la CSM 
Zalău. Monel Sabou ‑ noul profesor de la catedra de atletism de la CSS Zalău  ‑ şi‑a dus 
elevul, Ioan Mânărean, către medalia de aur, în cursa masculină. Astfel, Mânărean şi‑a 
păstrat titlul naţional cucerit anul trecut! Pentru atleţii din toată lumea, această perioadă 
este foarte încărcată, cu multe competiţi într‑un timp foarte scurt. „Sunt foarte bucuroasă 
pentru că am reuşit să trec prima linia de sosire la Campionatul Naţional de maraton şi pentru faptul 
că mi‑am apărat titlul de campioană naţională obţinut anul trecut. A fost un traseu nou şi greu, cu 
mari diferenţe de nivel, ceea ce nu ne‑a fost foarte favorabil nouă atleţilor de performanţă pentru a 
înregistra un timp competitiv. Voi încerca tot posibilul să mă refac într‑un timp foarte scurt şi să pot fi 
aptă de maratonul balcanic, un lucru greu dar nu imposibil. Dar pentru că încă nu‑mi pot da seama 
de preţul biologic care l‑a platit organismul pentru un astfel de efort nu pot să spun în mod sigur că voi 
participa”, ne‑a declarat Paula Todoran.

Sportul Sălăjean, octombrie 2015
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Editorial

Caiete Silvane – 10 ani

Despre revista de cultură lunară în limba română a județului Sălaj, „Caiete 
Silvane”, am mai scris, cu prilejuri mai mult sau mai puțin aniversare (vezi colec‑
ția revistei, numerele 50 și 100).  Aici, cu ocazia împlinirii a 10 ani, în februarie 
2015, de la apariția primului număr al noii serii, reiau câteva idei, pentru cititorii 
ziarului „Magazin Sălăjean”, și sub semnul bucuriei. Și al încrederii că acest pro‑
iect va continua mulți ani de acum încolo. O revistă de cultură deschisă spre toate 
artele şi ştiinţele vremii, deschidere echilibrată şi printr‑un dozaj fin între „local” 
şi „naţional”. Cred în continuare în „Caiete Silvane” ca revistă de cultură repre‑
zentativă a judeţului, editată de Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, sub 
egida Uniunii Scriitorilor din România, a Consiliului Judeţean Sălaj, a Primăriei 
şi Consiliului Local al municipiului Zalău, în parteneriat cu Instituţia Prefectului 
Sălaj, Biblioteca Judeţeană „Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj, Muzeul Judeţean 
de Istorie şi Artă Zalău, Direcţia Judeţeană de Cultură Sălaj, Cenaclul literar 
„Silvania”, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj, Arhivele Naţionale – filiala Sălaj 
şi Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” filiala Zalău. Mulţumiri tuturor pentru 
colaborare! Subliniez și în acest moment aniversar colaborarea excepţională avută 
cu preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj, dl. Tiberiu Marc. „Caiete Silvane” a 
ajuns aici şi datorită acestei colaborări, bazată și pe respect reciproc, colabora‑
re la care s‑a alăturat şi dl. Radu Căpîlnaşiu, primarul municipiului Zalău. Le 
mulţumesc pentru sprijin și în acest cadru şi îi asigur în continuare de respectul 
meu. Mulţumiri adresez şi colegilor mei, Viorel Mureşan, Daniel Hoblea, Marin 
Pop, Ileana Petrean‑Păuşan, Viorel Tăutan, Marcel Lucaciu, Carmen Ardelean, 
Imelda Chinţa, Györfi – Deák György, Carmen Ciumărnean, Alice Valeria Micu, 
Gheorghe Moga şi Marius Soare, tuturor colaboratorilor şi prietenilor revistei. 
Împreună, ca şi până acum, putem merge mai departe!

P.S.: „Împreună putem merge...” nu e doar o sintagmă afabilă, parte a zor‑
zoanelor necesare unui demers aniversar. „Morala” posibilă a rândurilor de față: 
e nevoie în continuare de colaborare, mai ales în Zalău, în Sălaj, și nu numai 
pentru editarea și tipărirea unei reviste de cultură. „Caiete Silvane” e cel puțin 

danIEL săuCa
Magazin Sălăjean, 
Caiete Silvane
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deocamdată un exemplu fericit. Fie să rămână așa cât mai mult timp, împreună 
cu altele, mai vechi sau mai noi!

Magazin Sălăjean, februarie 2015



Editorial

Proximități periculoase

Cine vizitează Muzeul Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord 
(http://www.mmhtn.org), sinagoga din Șimleu Silvaniei, și nu e cât de cât informat 
în istoria nu chiar îndepărtată a României și a spațiului european, poate avea revela‑
ții, iluminări (dacă nu e cumva prea mult spus). Celorlalți, mai informați, li se pot 
arăta certitudini, li se pot confirma temeri, convingeri sau li se pot spulbera ori ogoi 
prejudecăți. În fapt, expoziția, modestă ca întindere, din muzeul (simbolic) amintit,  
nu abundă în date, imagini. Ni se prezintă succint, de pildă, și implicarea Ungariei 
horthyste în Holocaust. Revăzând aceste imagini, documente ce amintesc de o pe‑
rioadă neagră din istoria omenirii, m‑am gândit și la recentele, noile „provocări” ale 
personajului cu funcție de prim‑ministru Orbán Viktor. Populistă sau nu, „provo‑
catoare”  sau nu, nu e de șagă cu „dezbaterea” ce vizează reintroducerea pedepsei 
cu moartea în țara vecină și prietenă. Intenția există, din moment ce și PPE, prin 
secretarul său general, i‑a dat un ultimatum săptămâna trecută premierului ungar, 
avertizându‑l că, dacă va pregăti un proiect de lege pentru reintroducerea acestei 
pedepse, atunci partidul său Fidesz va fi exclus din grupul popularilor europeni 
(Agerpres, Hotnews etc). D‑lui Orbán pare să nu‑i pese de aceste ultimatumuri, 
îngrijorări profunde, din moment ce a susținut reintroducerea pedepsei cu moar‑
tea atât în plenul Parlamentului European, cât și la conferința de presă ce a urmat 
(Agerpres).  Să fie d‑sa doar un clovn politic populist (așa cum spun mulți), un 
politician iresponsabil (cum s‑a afirmat nu de puține ori) sau un posibil dictator 
fascist (așa cum se tem din ce în ce mai mulți)? Oricum, deja s‑a ajuns prea de‑
parte. Punerea în discuție a unor valori europene, în fapt creștine, depășește abor‑
darea emoțională, simplistă. Și apoi, asta ne mai lipsea, înconjurați de „probleme” 
(din Transnistria, Ucraina până în Macedonia), să ne trezim și cu escaladarea altor 
„probleme”, nu chiar vechi. E de văzut, printre multe altele, dacă România va juca 
vreun rol (de obicei nu joacă nimic, țurca nu se pune) în evidenta reașezare a „in‑
tereselor naționale și regionale” din această parte a Europei.  

Magazin Sălăjean, mai 2015
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Editorial

Ce mă (mai) enervează

Ar trebui/merita/ fi indicat să fiu tot timpul calm, echilibrat. Câteodată îmi 
iese. Alteori mă (mai) enervez și eu, ca tot omul. Îmi trece repede. Sau așa cred. 
Unele supărări/enervări/ „idiosincrasii” rămân totuși și pentru a le scrie la rubrica 
de față. Așadar, mă enervez când îl aud/văd pe generalul Oprea vorbind despre „in‑
teresul național”și „securitatea românilor”. Ce‑or fi însemnând interesul ăsta și se‑
curitatea asta, probabil numai dl. Oprea știe. Și dl. Johannis. Pesediștii nu prea cred. 
Mă enervez când tot felul de „căpșunari” și nu numai vorbesc despre drepturile lor, 
încălcate. Adică, printre altele, cei care au rămas în țară sunt un fel de „cetățeni de 
rangul doi”, niște fraieri care oricum nu prea contează dacă sunt cetățeni onești sau 
nu, pentru că nu au dreptul să se pună cu miliardele de euro trimise de dumnealor 
în patria pe care, de altfel, mulți dintre ei o detestă. Mă enervez când îi aud/văd pe 
foști/actuali vorbind despre măriri de salarii, „fără număr”, pentru bugetari, când 
e clar că nu sunt resurse financiare suficiente pentru un asemenea demers. Bine 
ar fi să se poată majora măcar cu 12 la sută. Misiune, de altfel, aproape imposibilă: 
legea salarizării așa‑zis unitare în sistemul bugetar. Mă enervez ‑ și mut rapid pe alt 
canal – de emisiunile tv în care moderatorii (vorba vine), „fără număr”, vorbesc/bat 
câmpii mai mult decât invitații. Oare ce mai înseamnă astăzi deontologie profesi‑
onală în mass‑media post‑mioritică? Mă enervez... De fapt, sunt prea multe ener‑
vări. O societate bolnavă probabil nu poate produce decât multe enervări. Liniște? 
Înțelegere? Cine știe, poate numai noii „mankurți”, globali, sunt liniștiți. Probabil 
dacă îți pasă nu poți fi decât nervos. Cu riscul ca această stare să nu dureze prea 
mult. Echilibrul pare o utopie jalnică...

Magazin Sălăjean, iulie 2015



Szabó Attila / Anuarul presei sălăjene 2015 • 217

A 20. képzőművészeti  
alkotótábor Zsobokon

Július 2‑12 között tartották meg Zsobokon a huszadik alkotótábort, mely‑
nek zárókiállítására elmúlt vasárnap került sor nagyszámú közönség előtt a helyi 
kultúrotthonban. A táborzáró program, mint minden évben, idén is sokrétű volt. 
Reményik Sándor születésének 125. évfordulója kapcsán a tábort szervező kolozs‑
vári Studio Art „Reményik Sándor” Egyesület tartalmas programmal emlékezett 
meg az évfordulóról.

Az idén résztvevő hoszonnyolc alkotó munkáiból rendezett színvonalas ki‑
állítás többek között azt a termékeny és alkotásra inspiráló környezetet dícséri, 
amely maga Zsobok, mint kis magyar falu a Kalotaszegen, de az alkotás kitűnő 
körülményeit biztosító Bethesda Gyermekotthont is, mely immár húsz éve a tá‑
borvazető Essig Kacsó Klára művész‑rajztanár legfontosabb partnereként a mű‑
vészek ellátását vállalja. Idén első ízben részesül a tábor a Szilágy Megyei Tanács 
támogatásában, lévén hogy társszervezőként megtaláljuk a sorban a zilahi  Megyei 
Történelmi és Művészeti Múzeumot, valamint a Szilágy Megyei Művelődési és 
Művészeti központot, melyek tíz‑tíz művész tíznapi ellátásának költségeit finan‑

szabó attILa
Szilágyság,
Hepehupa

Szilágyság
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szírozták. Ugyanezen két intézmény közös munkája a zsoboki alkotótábor hú‑
széves jubileumára kiadott album is, melynek bemuatása a táborzáráskor történt. 
Banner Zoltán művészettörténész és Essig Kacsó Klára táborszervező képzőmű‑
vész írásai mellett 100 színes reprodukción keresztül nyerhetünk betekintést a 
kalotaszegi alkotótábor gyűjteményébe, mely több mint hétszáz művet sorakoz‑
tat fel és a számos erdélyi magyar alkotótábor közül hűen dokumentálja azt a 
helyi specifikumot, mely csak a kalotaszegi táborra jellemző.

A Bethlen Gábor Alap és a Communitas Alapítvány számottevő támogatása 
is elmaradhatatlan volt az idei alkotótábor megrendezéséhez. Igéret szerint az 
eredeti tulajdonosnak immár visszaszolgáltatott egykori kolozsvári UAP Galéria 
(Romániai Képzőművészek Egyesületének kiállítóterme) most újra nyíló termé‑
ben is bemutatásra kerül a zsoboki képzőművészeti alkotótábor kiállítása, majd 
talán még ezévben a kiállítás megrendezésre kerül Zilahon is.

A résztvevő alkotók munkáin sok esetben érezhető a már jól megismert 
környezet konfortja, tettenérhető bennük az elmélyülés, a közvetlen látványon 
felülemelkedő szemléletmód és a néha már mitikus‑misztikus látásmód is. 
Olajképek, akrillok, pasztell és akvarell, fafaragás, selyemfelületre készült fest‑
mények, vagy textilkompozíciók, sőt metszetek alkotják a kiállítást.  Kalotaszeg 
fontos motívumtára volt a több mint száz éve induló magyar képzőművészeti 
szecessziónak, Kós Károly munkássága nyomán pedig az egyetemes elismerését 
is elnyerte az a népművészet, melyet itt még ma is megtalál a motívumkereső 
alkotó. Mai művészetünkbe is organikusan épül be e kalotaszegi látvány‑ és for‑
mavilág. A táborban az elmúlt húsz év alatt megfordult több mint 130 képzőmű‑
vész munkája tanusítja ezt. Az idei alkotók voltak Katona György, Orbán István, 
Fazakas Tibor, Essig Kacsó Klára, Tudoran Klára, Murádin Lovász Noémi, 
Kudor István, Nagy Anna Mária, Felházi Lenke, Vassy Erzsébet, Nagy Béla, 
Koncz‑Münich Judith, Koncz‑Münich András, Buglya Sándor, Kulics Ágnes, 
Essig Kacsó József, Bánházi Gyöngyi, Czirjék Lajos, Rózsa Róbert, Benk András, 
Adorján Ilona, Vári‑Váncza Edith, Eperjesi Noémi, Szabó Attila, Székely Géza, 
Tornay Krisztina, Juhos Kiss Sándor, Forró Ágnes.

Húsz év alatt egy tábor is felnőtté válik, megérik sokminden, ami a szerve‑
zést, illetve a részvételt illeti, kialakulnak szokások, bevált formák, kiderül, mi az, 
amin esetleg változtatni érdemes. A fiatal, a középkorú, sőt még rangidős kolle‑
gák is jól megtalálják helyüket a zsoboki terep nyújtotta környezetben, idomul‑
nak olykor egymáshoz és a környezethez, mint igazi alkotóközösség. A szervezők 
igényeségét dícséri a program változastossága is, mely alkotás mellett előadások 
sorát is tartalmazta. Találkoztunk Szabó Zsolttal, a Művelődés szerkesztőjével és 
Kónya Hamar Sándorral, akiktől érdekes kultúrtörténeti kulisszatitkokat tudtunk 
meg, Demény Péter író a művészettörténész Banner Zoltánnal beszélgetett erdé‑
lyi írókról és művészekről, művészettörténetírásról, majd Kántor Lajossal beszél‑
getve Pomogáts Béla irodalomtörténész az erdélyi magyar irodalom kiemelkedő 
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alakjáról, Reményik Sándorról és az egykmori és mai erdélyiségről elmélkedett. 
Egyed Emese is sokadszor vesz részt a tábori programban.

A táborzáró kiállítás megnyitó beszédében Banner Zoltán méltatta a transzil‑
vanista szellemi örökséget tovább vivő zsoboki művészeti műhelyt, ennek em‑
beri, művészi és akár kultúrpolitikai kihatásait, társadalom és lélekformáló erejét, 
felelősségét, az alkotás talán egyedül értelmes cselekedetét, mint értékmérő kri‑
tériumot egy posztmodern kaotikus, feje tetejére állt világban.  

A táborzáró esemény ünnepélyességét emelte a klasszikus zenei repertoárt 
előadó Dallos Csilla és Botár Katalin kolozsvári zenészek közreműködése, vala‑
mint a gyalui és zsoboki néptáncosok szereplése. Fénypontja az estnek a Reményik 
megemlékezés volt, mely keretében verseket szavaltak Banner Zoltán és Rekita 
Rozália, továbbá Pomogáts Béla méltatta Reményik Sándor irodalomtörténeti 
szerepét, költői munkásságát. Díjátadásra is sor került, Reményik Sándor díjban 
részesültek Egyed Emese, Banner Zoltán, Szabó Zsolt, A Zsoboki Református 
Egyház, a zsoboki iskola, a Zsobokért Kulturális Egyesület, a Bethesda Egyesület, 
ugyanakkor a résztvevő művészeknek, közreműködőknek a húsz éves jubileum 
kapcsán emlékplakettet adtak át a szervezők.  

Pictorul şi graficianul Szabó Attila a fost unul dintre organizatorii taberei de 
creaţie. În tabără au fost 28 de artişti din ţară şi din străinătate. La sfârşitul fiecărei 
zile  s‑au adunat istorici de artă şi esteticieni de renume pentru a discuta proble‑
me  legate de creaţia artistică. Între organizatori şi finanţatori se găsesc Centrul de 
Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj şi Muzeul de Artă. Din creaţiile taberei se vor 
organiza expoziţii în judeţul Sălaj, dar şi la Cluj.

Szilágyság, 



Tavaszváró 

Urmai Ungurán László akvarelljei

Ezzel a címmel nyilt meg a Szilágyságban három helyszínen is Urmai Ungurán 
László budapesti grafikus akvarellkiállítása. Ritka jelenség ma már maga az akvarelle‑
zés is, kiállításokon meg pláne ritkán találkozunk a technikával. Kissé háttérbe szorult a 
festészeti és grafikai anyagok sorában. Meg persze nem is könnyen művelhető, és talán 
inkább ez a magyarázata a népszerűtlenségének. 

Amit Urmai Ungurán Lászlótól láthattunk Szilágysomlyón, Zilahon és 
Szilágycsehben kis híjján sokkoló. Meglepő mindenképp a bátorsága, mely a témavá‑
lasztást illeti: virágok és tájképrészletek, többnyire a vegetáció hangsúlyos jelenléte na‑
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gyon közelhozott képekben. Tűzpiros pipacsok, mélyzöld és sárgás árnyalatú fűzöldek 
között kirobbanó vörösekkel vagy narancssárgákkal erőteljes kontrasztot alkotnak, a 
szinte az egész képet betöltő sárgák mint virágszirmok valóságos formai‑színbeli lobo‑
gással árasztják el a nagy felületű papíron tálalt virágkompoziciókat. 

A biztos kezű grafikus mesteri technikája lenyűgöző: spontán vonalvezetésben 
megalkotott határozott belső szerkezettel bíró formák lehelletfinom festékfoltokban 
pattannak ki a festészeti térből szinte háromdimenziós plasztikusságban. Vonalasság és 
vonalstruktúrák ellenpontoznak nagy, szelíd foltszerű felületeket, így hangsúlyos festői 
hatás érvényesül a képeken. Nagy dimenziójú kompozíciókban bőven van tér a di‑
namikus formarendezésre akár függőleges, akár vízszintes kiterjedésben. Frissesség és 
az élő színek kiáltó kontrasztja teszik szemünk számára megkerülhetetlenné ezeket a 
virágkompozícióját, tájrészleteket. De bővül a sor a művész által láthatóan kedvelt mo‑
nokrómokkal is, melyeken a művész a szűk színbeli regiszter ellenére meglepő tech‑
nikai bravűrök alkalmazásával éri el a grafikus vagy a festői hatást. Transzparenciák és 
főlérakások, festékeltávolítás törléssel vagy áztatásos felületkitöltés, stb. az akvarellezés 
nagymesterének töntetik fel Urmai Ungurán Lászlót. Akvarellben készült önarcképe is 
szuggesztíven vall a festő brilliáns ábrázolásmódjáról. 

A művész műhelytitkokat feltáró képalkotási módjával ismerkedhetünk meg a 
Fessünk akvarellel virágokat című szakkönyvben, melyben az akvarellezés technikájába avatja 
be az érdeklődőt. A román nyelven is megjelent könyv számos festészeti példáját és 
témakezelési sajátosságát fedezhetjük fel a kiállított alkotásokon is.

 Magáról így vall: „Édesapám (aki 6 éves koromban meghalt) még Ungurán 
(kun származás) néven látta meg a napvilágot. Amikor festek, velem van, ezért szigná‑
lom képeim ezen a néven – vallja a művész. Az elmúlt 33 évben, mióta grafikusként 
dolgozom, dekoratőrként, tervezőgrafikusként, reklámgrafikusként és illusztrátorként 
is mindig előtérbe kellett helyeznem a megrendelők igényeit. Tíz éve azonban feléb‑
redt régóta szunnyadó álmom: a festés – melynek alapjait (a szakma egyéb fogásaival 
egyetemben) Újhelyi Gábor mester, majd Pölös Endre grafikus művész irányításá‑
val tanulhattam, azóta is az általuk adott útravaló táplál. Számomra a festés jelenti azt 
a szellemi és szakmai szárnyalást, kitárulkozást, amikor a megrendelők pénztárcája 
nem dönthet. Eddig 26 önálló és 8 csoportos kiállításon vettem részt. Nagy örömömre 
2011‑ben román nyelven is megjelenhetett a „Fessünk akvarellel virágokat” című köny-
vem!  Meggyőződésem: munkáimat ne a pályám ügyes dokumentálása, sokkal inkább az érdek 
nélküli befogadó közönség minősítse. S bár évekig vallottam, művészetre csak egy főiskolán „gyor-
sérlelt” kiválasztott ember alkalmas, lassan magam is elhiszem, hogy nincsenek bűvös, tanulható 
trükkök, nincsenek csodás módszerek, melyek jobban kifejezhetnék gondolataimat – van a papír és 
vagyok én…”

Autorul descrie activitatea artistului Urmai Ungurán László din Ungaria, 
specialist în stilul acuarelă şi care s‑a prezentat cu o expoziţie personală în Zalău.

Hepehupa, nr. 2, 2015
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Lansare de carte: Dragoste şi spini
Motto: „Dragostea este poezia simţurilor”.

(Honoré de Balzac, 1799‑1850, romancier francez)

Poezia a fost şi rămâne 
o zbuciumată stare spirituală, 
compusă, adeseori, de un om 
cu suflet nobil, sensibil la tot 
ceea ce îl înconjoară. Caragiale 
spunea că cel ce citeşte este 
un ins instruit, dar, dacă nu 
scrie…nu‑i îndeajuns! De ace‑
ea, cei care şi scriu sunt înzes‑
traţi cu o putere de exprimare 
aproape desăvârşită, prin care 
gândurile şi ideile lor se oglin‑
desc asupra cititorilor, căutând 
să desluşească şi să înţeleagă 
conţinutul semantic al cuvin‑
telor, semnificaţia versurilor 
respective.

Vechiul Testament şi 
Evanghelia ne spun că, „la 
început a fost Cuvântul”! 
Desigur, cel al lui Dumnezeu 
identificat, apoi, cu fiul Lui, 
Domnul Iisus Hristos, prin 
care şi‑a exprimat şi‑şi expri‑
mă voinţa în toată lucrarea Sa. De aceea, acest Cuvânt dătător de viaţă este 
veşnic şi atotputernic, pentru că este – mereu – la Dumnezeu.

Parafrazând (cu respectarea „diferenţei majore”!), şi cuvântul poetului – 
aşezat cu pricepere şi cu migală în strofă, în poezie – dă viaţă. Da, dă viaţă sim‑

MarIn ştEFan
Magazin Sălăjean
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ţămintelor şi trăirilor sale, mai ales că, în această conjunctură, la poeţii valoroşi 
este vădit harul Domnului!

Impactul sensibilizator asupra cititorului a depins şi depinde de „sufletul” 
pus în opera poetului, dar şi de timpul consumat pentru această creaţie de excep‑
ţie. El, poetul, este promotorul comunicării reale cu cititorul, prin relaţionarea 
cuvântului cu textul, în ansamblul lui. Cuvântul „din şi pentru suflet” trebuie 
ales cu mare grijă. Viziunea poetului este pusă în pagină şi textul respectiv ne 
arată nouă, consumatorilor de cultură, cât „cuvânt” are fiecare cuvânt din respec‑
tiva poezie. Valoarea cuvântului apare şi atunci când schimbarea sensului aces‑
tuia urmăreşte perenitatea lui. El nu este scris de formă (doar pentru context şi 
rimă, vorba lui Eminescu), fiind necesară existenţa unui fond al obiectivităţii şi al 
echilibrului în „mesajul” transmis. Cuvintele capătă alte resemnificări, care dau 
textului poeziei noi valenţe literare, fapt ce înnobilează atât opera, cât şi autorul.

În această circumstanţă, şimleuanul Ioan Vasile Bulgărean este deja un 
poet de o asemenea factură. Atât constituţia lui intelectuală, psihică şi morală, 
cât şi modul, maniera în care‑şi compune poeziile, dovedesc acest lucru. În 
ajunul sărbătoririi zilei de naştere a lui Mihai Eminescu – în semn de omagiu 
adus „Luceafărului” poeziei româneşti, cu prilejul împlinirii a 165 de ani de 
când a văzut lumina zilei, I.V. Bulgărean şi‑a lansat cel de‑al cincilea volum de 
poezii: „Dragoste şi spini”. În urmă cu cinci ani, se năştea o mică „stea” la poa‑
lele Măgurii Şimleului, lansând o provocare pentru iubitorii cuvântului scris, 
sub orice formă literară, spre bucuria multor zalnocani, şimleuani şi sălăjeni. 
Atunci, Ioan Vasile Bulgărean îşi lansa primul volum de poezii, „ Dor de voi”. 
Au urmat: „Saloanele iubirii”, „Visul din vis” şi „Sub semnul Fecioarei”.

Cinci volume de poezii! E mult, e puţin pentru … Ioan Vasile Bulgărean, cel 
născut (14 ianuarie 1961), cu folos, în comuna sălăjeană Zalnoc? Nu, nimic nu‑i 
destul… Este, cred eu, un argument al considerării şi al recunoaşterii experienţei 
sale poetice, precum şi un nou punct de lansare a unor viitoare teme literare sau 
picturale. Da, şi picturale, pentru că dl. Bulgărean s‑a remarcat şi prin tablourile 
sale, abordând diferite subiecte care ţin de natura umană sau de arealul înconjurător.

În volumul „ Dragoste şi spini”( Editura „ Silvania” Zalău – 2014, coperta 
lui Leonardo Sergiu Bulgărean şi prefaţa semnată de regretatul prof. Dumitru 
Corbeanu, în septembrie 2014 ), autorul – prin cele 62 de poezii, repartizate 
în două capitole distincte, conform titlului – face dovada unui poet maturizat, 
purtându‑ne într‑o „zonă” literară diversificată. Şi acest volum, ca celelalte pa‑
tru, reliefează originalitatea şi entuziasmul poetului I.V. Bulgărean, înzestrat 
cu mult talent şi cu destulă inteligenţă artistică. Astfel, unele poezii, cum ar 
fi: Clopotul cerului, De dincolo de tine, Miroşi a ceea ce iubeşti, Adu‑te pe 
tine şi Muza mea – dragostea, sunt create pe confesiunea sentimentală şi pe 
cea a dragostei, iar altele, precum: Nu uita, Ziua de azi, Micul cerşetor şi Cine 
sunt eu?, pe multimilenara existenţă a omului. Nu lipsesc cele axate pe nevoia 
de tandreţe maternală sau paternală: Unde erai măicuţă, Florile iubirii mele, 
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Măicuţei mele şi Tatălui meu, dar nici acelea care exprimă simţul cunoaşterii şi 
pe cel al recunoaşterii, alături de o bună imaginaţie şi de o sugestivă construcţie 
de aforisme, cum sunt: Mitru din Şimleu, Spre unde?, Dor de Ştefan, Amintiri 
despre noi, Într‑o banală închipuire, Imagini din copilărie, Dacă fugim de noi, 
Colţul lunii, Lacrima ce doare şi Amintiri despre viitor. De asemenea, sunt câ‑
teva poezii în care se simte, atât buna dispoziţie şi ironia subtilă, cât şi recursul 
la patriotismul românesc, amintind de: Gângurind printre rânduri, Tabla mea 
de şah, Iubesc acest pământ, Ţara mea Silvană, La investitură, Republică mă‑
reaţă şatră, Într‑o ţară şi Limba noastră.

Din iniţiativa domnului Bulgărean, am avut onoarea să fiu moderatorul 
solemnităţii acestui eveniment cultural. Din respect pentru cei prezenţi (rude 
şi prieteni ai poetului, reprezentanţi ai unor instituţii din oraş), pentru simţul 
estectic al fiecăruia, am citit doar câte o poezie din domeniile relevate de mine, 
lăsându‑le latitudinea şi plăcerea de a le „interpreta” pe celelalte într‑un „regis‑
tru” propriu. Prin catrenul: „La ziua de naştere, / Afirmă, cu putere, / Că‑i sunt 
anii plini / De dragoste şi…spini!”, l‑am provocat pe poet să‑şi „argumenteze” 
acest nou volum de poezii. Printre altele, poetul Bulgărean a amintit de sfatul 
lui Adrian Păunescu, care, citindu‑i câteva poezii, i‑a spus: „Prietene, continuă 
să scrii, că scrii frumos şi ne‑om mai vedea peste câţiva ani prin reviste…”. Aşa 
s‑a apucat de scris, spunând că nu se va opri, pentru că este… „îndrăgostit” de 
cuvânt şi de poezie!

Au ţinut alocuţiuni: prof. Berek Ştefan – viceprimarul Şimleului ( […] 
Cultura din Şimleu Silvaniei este la ea acasă.[…] În anul 2014 au fost organi‑
zate şase lansări de carte.[…] Eveniment deosebit pentru aniversarea lui Mihai 
Eminescu. […] Toată stima şi pentru acest volum de versuri.[…] ) şi preotul 
Silviu Moca – Biserica Ortodoxă din Pericei ( […] Frumoasă şi detaliată prezen‑
tare a moderatorului, cu trimitere la Biblie, la Cuvântul lui Dumnezeu.[…] Şi 
preoţii lucrează cu cuvântul, simţind puterea Dumnezeiască a acestuia, la sfin‑
ţirea apei la Bobotează.[…] Felicitări pentru strădania poetică a autorului.[…]).

Autorul a oferit participanţilor câte un volum cu autografe personalizate, 
invitându‑i la o cină comună, cu prilejul aniversării zilei sale de naştere (54 
de ani). A fost răsplătit cu felicitări şi cu aplauze, cântându‑i‑se: „Mulţi ani, 
trăiască!”.

Iată, prin urmare, darul poetului Ioan Vasile Bulgărean, acest volum de 
poezii – „Dragoste şi spini” – oferit culturii române. Prin acest tom, autorul 
dă un credit bun şi real componentei poetice a literaturii, iar lada de zestre a 
acestuia, cea din domeniul culturii, a devenit mai bogată. Pentru domnia sa şi, 
în egală măsură, pentru noi. Mulţumim, domnule Ioan Vasile BULGĂREAN!

La mulţi ani, cu sănătate!

Magazin Sălăjean, ianuarie 2015
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In memoriam: Victor Gaga 
(sculptor, 13.02.1930 – 26.07.2003)

Vineri, 13 februarie 2015, s‑au împlinit 85 de ani de la naşterea sculptorului 
Victor GAGA – personalitate marcantă a culturii şi artei româneşti, un om cu un 
spirit luminos, pe cât de dinamic şi de entuziast, pe atât de generos. A fost un ilustru 
artist plastic, care şi‑a valorificat talentul de necontestat, găsind o extraordinară licenţă 
pentru a crea simboluri definitorii pentru istoria, cultura şi arta românească. S‑a năs‑
cut la Periam (judeţul Timiş), la mijlocul lunii lui Făurar, în ziua a treisprezecea. A 
fost fiul lui Paul Gaga – participant, alături de alte trei persoane din satul Pria, comuna 
Cizer, la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918.

Victor Gaga are rude şi mulţi prieteni în oraşul Şimleu Silvaniei. Am avut 
privilegiul şi, de ce nu?, bucuria, să‑l cunosc, cu mulţi ani în urmă, prin inter‑
mediul regretatului prof. ing. Ioan Ghiran, când ne povestea unele episoade din 
viaţa sa, reliefând şi câteva „date” despre operele sale, sculpturile admirate în ţară 
şi în străinătate. De asemenea, cu ocazia activităţilor desfăşurate la „Zilele oraşului 
Şimleu Silvaniei”, din anul 2002 (4‑6 octombrie), în biroul primarului de atunci, 
prof. Octavian Guţu, şi cu prof.dr. Ioan Ciocian din Zalău, am aflat mai multe ele‑
mente definitorii din existenţa sa, cele care i‑au consolidat personalitatea, sub toate 
însuşirile acesteia, perceptându‑l drept un om onest, un bun patriot şi un tip „prea 
direct”, cum îi plăcea să spună.
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Victor Gaga a fost un copil precoce, îndemânatic şi priceput la toate. I‑a plăcut 
viaţa la ţară, iubea animalele şi munca la câmp, mergând de la 12 ani la semănat 
şi la cosit, la Pria, împreună cu bunicul său, pe care‑l respecta nespus. Îi plăcea să 
„meşteşugească” lemnul şi piatra, cioplindu‑le şi dăltuindu‑le în diferite forme, 
conform percepţiilor sale vizuale. A fost inspirat şi de Biserica din Pria, cioplită 
în lemn de Horea (vestitul conducător al răscoalei populare din anii 1784‑1785, 
din Transilvania), în anul 1773, demontată şi dusă, apoi, la Muzeul Satului din 
Cluj‑Napoca.

După moartea mamei sale, tatăl lui dorea ca Victor să ajungă „băiat de prăvă‑
lie”, la Ciucea, însă Irina (mama sa vitregă) a insistat să‑l dea la liceu, să iasă „om 
cu carte”. Aşa a ajuns, pe urmă, la Cluj, unde a absolvit Institutul de Arte Plastice 
„Ion Andreescu” (1950‑1956), cu superlativul calificativ „magna cum laude”. În 
acest context, a fost propus profesor asistent la institut, dar a refuzat. Urmând sfatul 
unui coleg de breaslă, a ajuns la Timişoara, în anul 1956, deschizând un atelier de 
sculptură într‑o sală a unei Şcoli de Construcţii. Doi ani mai târziu, s‑a „văzut” pro‑
fesor la Liceul de Artă Plastică din pitorescul oraş bănăţean, Timişoara (1958‑1960), 
devenind, apoi, lector – sculptură şi anatomie artistică la Facultatea de Desen a 
Institutului Pedagogic din Timişoara (1960‑1974) şi preşedinte al Uniunii Artiştilor 
Plastici din România, filiala Timiş, în două rânduri: 1966‑1970 şi 1978‑1990.

A debutat, oficial, în arta sculpturii, la 24 de ani (1954), cu lucrarea „Lupta 
lui Ştefan cel Mare cu turcii la Podul Înalt”, aflată la Muzeul Militar Naţional din 
Bucureşti. Printre alte titluri ale operelor sale, se numără: Bustul lui Ilie Pintilie 
( Iecea Mare – Timiş, 1962); Stâlpul casei (1965); Prietenie – compoziţie piatră 
(Stamora Moraviţa, 1968), Ana lui Manole (1969); Primul zbor (1969); Legenda 
lui Manole (1970); Statuia lui Eftimie Murgu (Lugoj, 1971); Icoana (1971); 
Ascensiune (1974); Ladă de zestre (1977); Pasărea soarelui (1978); Bufniţă (1981); 
Fântâna clepsidrei (1984); Elegie – piatră artificială (1968), Fântâna Martirilor 
(1991), Monumentul Eroilor Neamului (1996) şi Bustul lui Corneliu Coposu 
(2000) – toate patru în Timişoara; Portretul lui Horea – în relief (Şcoala Gimnazială 
„Horea” din Cizer, 1997) şi Bustul lui Lucian Blaga (Jibou, 2002). Numeroase 
opere au fost prezente la diferite saloane oficiale, expoziţii colective şi de grup, or‑
ganizate în ţara noastră şi în străinătate, cum ar fi: Cluj‑Napoca, Timişoara, Zalău, 
Şimleu Silvaniei, Bucureşti, Constanţa, Iaşi, Galaţi, Ploieşti, Reşiţa, Arad, Lugoj, 
Moscova ( 1957, premiat la Festivalul Internaţional al Tineretului), Polonia, Elveţia, 
Austria, Japonia, Ungaria, Germania şi Italia. O mare parte din lucrările lui se gă‑
sesc în diferite muzee din România, inclusiv în Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă 
din Zalău (sculpturi în lemn: Cocoşul, Ornicul dimineţii, Adolescentă, Statornicie 
III, Meşterul Manole etc.), dar şi în cele din străinătate (Germania, Polonia) sau 
în colecţii particulare, din: România, Anglia, Austria, Canada, Elveţia, Germania, 
Israel, Italia, Norvegia, Olanda şi Statele Unite ale Americii. De asemenea, a parti‑
cipat la multe tabere de creaţie artistică din ţară şi din străinătate.
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Totuşi, cea mai reprezentativă operă a sa mi se pare a fi Monumentul de 
la Guruslău, comuna sălăjeană Hereclean, ridicat în cinstea victoriei lui Mihai 
Viteazul, din 3 august 1601, împotriva lui Sigismund Báthory – principele 
Transilvaniei. Această lucrare edificatoare, inaugurată la 21 octombrie 1976, se află 
pe lista monumentelor istorice ale României. Impresionanta construcţie, înaltă de 
26 de metri, este realizată din beton armat şi travertin. Pictorul Victor Gaga a dăltuit 
în piatra soclului, cu desăvârşită măiestrie, scene din luptele lui Mihai Viteazul, iar 
deasupra a înălţat un falnic obelisc, format din trei lame paralele, care reprezintă 
cele trei ţări române, cu stemele caracteristice acestora.

Pentru profesia sa nobilă, săvârşită cu dăruire şi pasiune, pentru impresionan‑
ta sa operă artistică, sculptorul Victor Gaga a fost apreciat de toţi cei care l‑au cu‑
noscut sau au admirat lucrările sale, cele mai multe aflate în municipiul Timişoara. 
În plus, maestrului Victor Gaga i s‑au acordat numeroase diplome, premii şi titluri, 
printre care: Meritul Cultural al României, clasa a V‑a (1968); Laureat şi Medalia 
de Aur la Bienala Internaţională Dantesca, Ravena (1988, Italia); Marele Premiu 
al Salonului Naţional de Sculptură mică (Arad, 1996); Ordinul Naţional pentru 
Merit în grad de Ofiţer – pentru realizări artistice memorabile şi pentru promo‑
varea culturii (1 Decembrie 2000, de Ziua Naţională a României); Cetăţean de 
Onoare al municipiului Zalău şi al comunelor Cizer şi Hereclean. De asemenea, 
o stradă din municipiul Timişoara poartă numele marelui sculptor, iar pe clădirea 
Uniunii Artiştilor Plastici, unde a avut atelierul, a fost amplasată placa comemora‑
tivă „sculptorul Victor Gaga”, cu înscrisurile aferente. Pe lângă acestea, prof. univ.
dr. Negoiţă Lăptoiu – critic de artă (Cluj‑Napoca), a editat albumul „Sculptorul 
Victor Gaga – portretist”, un catalog cuprinzător şi expresiv, evidenţiind persona‑
litatea şi o parte din operele artistului, prin care acesta şi‑a definit dragostea şi res‑
pectul faţă de oameni, faţă de istoria noastră şi faţă de etosul popular românesc. Pe 
deasupra, doamna Doina Cociş – director al Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi 
Patrimoniul Sălaj, a propus, ca pe lista monumentelor istorice din România, să fie 
inclusă şi casa părintească a sculptorului Victor Gaga din satul Pria, pentru a deveni, 
astfel, o „casă memorială”, spre cinstea cetăţenilor din Pria şi a tuturor sălăjenilor.

Din păcate, maestrul Victor Gaga ne‑a părăsit prea devreme, în urmă cu 12 
ani, lăsând un gol în inimile noastre şi în arta românească. Rândurile de faţă se 
constituie într‑un omagiu adus renumitului sculptor, cel care se considera a fi un 
„veritabil ardelean”, în semn de recunoaştere şi de apreciere, pentru întreaga sa 
operă artistică. A fost, fără tăgadă, un nume de rezonanţă naţională în sculptura 
românească, cu lucrări executate într‑un stil, pe cât de original, pe atât de modern, 
drept care se cuvine să‑i aducem respectul meritat şi să‑i păstrăm, mereu, frumoa‑
sele amintiri.

Magazin Sălăjean, februarie 2015
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Alexandru Jula – ultimul romantic!

Cu prilejul sărbătoririi Zilei Internaţionale a Femeii şi a Zilei Mamei, Primăria 
Şimleu Silvaniei a organizat, duminică, 8 Martie 2015, spectacolul de divertisment 
„Alexandru JULA – ultimul romantic”. Acesta s‑a desfăşurat pe scena Casei Orăşeneşti 
de Cultură, într‑o sală arhiplină, cu iubitori ai muzicii uşoare româneşti din urbea de 
la poalele Măgurii Şimleului şi din judeţul Sălaj, dar şi din afara acestuia, printre care, 
cunoscutul interpret de muzică populară Ionuţ Fulea şi primarul din Zlatna. Printre in‑
vitaţii maestrului Alexandru Jula s‑au aflat interpretele de muzică uşoară: Stela Enache 
şi Alexandra Canareica, precum şi arhicunoscutul prezentator Octavian Ursulescu.

Timp de aproape două ore şi jumătate, am fost martorul unui spectacol de 
gală, care s‑a constituit într‑un frumos „cadou” pentru doamnele şi domnişoarele 
prezente, dar, de ce nu?, şi pentru însoţitorii acestora. Intrarea în sală a fost gratuită, 
iar sărbătoritele au primit câte o floare din partea Primăriei şimleuane.

Întreaga solemnitate a fost monitorizată, excelent, de Octavian Ursulescu – unul 
dintre cei mai talentaţi prezentatori români. De origine din Câmpul Cetăţii (judeţul 
Mureş), el a condus 13 ediţii ale Festivalului de la Mamaia şi numeroase concursuri şi 
evenimente cultural‑artistice. Şi de această dată, publicul spectator a fost încântat de sa‑
lutul, felicitările şi urările acestuia, adresate întregii asistenţe, dar şi de „portretele” făcute 
celor trei artişti, reliefându‑le calităţile artistice, cu voci sensibile, poetice şi romantice. 
La festivitate, fiind una de divertisment, n‑au lipsit nici… „picanteriile” personalizate.
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Alexandra Canareica – profesoară de canto la Şcoala Populară de Artă 
din Tulcea, cu două premii la Festivalul de la Mamaia, membră a Ansamblului 
„Rapsodia Română” şi câştigătoare a Trofeului „Steaua fără nume”, a fost primită 
cu multă afecţiune. Ea a cântat melodiile: Ţiganca; Romantica; Padam padam; Fără 
iubire; Viaţa merge, iubind, înainte şi The Best, fiind aclamată la scenă deschisă.

În aplauze vii şi prelungite, a revenit pe scena în care a urcat, acum vreo 65 de 
ani, şimleuanul Alexandru Jula – ultimul romantic! S‑a reîntors, pe meleagurile na‑
tale, vădit emoţionat (zicând: mi‑au dat lacrimile, am un fior rece pe şira spinării!…), 
cel care a scris o legendă a muzicii uşoare româneşti. Are peste 30 de albume muzicale 
şi s‑au scris trei cărţi despre el. Ultima, chiar cu titlul acestui spectacol, având un CD 
cu 20 de şlagăre ale sale, a fost distribuită cu autografe personalizate. Solist vocal la 
Teatrul Muzical „Nae Leonard” din Galaţi (din 1954), cu emisiuni la radio (din 1963) 
şi la televiziune (din 1960), cu numeroase discuri la Casa de Înregistrări „Electrecord” 
(din 1966), participant la Festivalul de la Mamaia (1966 şi 1969), laureat al Festivalului 
Cântecului de la Berlin (1968), colaborator la Teatrul „Constantin Tănase” din 
Bucureşti (1966‑1972) şi la Teatrul „Fantasio” din Constanţa (1972‑1980) şi prezent 
în multe filme, Alexandru Jula este şi rămâne un nume cu mare sonoritate în muzica 
românească. La aproape 81 de ani, ca artist de revistă, prin căldura glasului său, prin 
frumuseţea versurilor pieselor sale muzicale, dar şi prin „savoarea” glumelor spuse, 
el i‑ a „vrăjit” pe toţi spectatorii, spunând: „Suntem făcuţi din iubire şi pentru iubire, 
pentru că iubirea n‑are vârstă!” A cântat, maiestuos: Iubire târzie de toamnă; Eşti tu, 
doar tu; Soţia prietenului meu, Trece vremea; La viaţa mea; Lume, lume;Viaţa mea 
şi Mulţi ani, trăiască! Printre numeroasele sale premii se numără: Ordinul „Meritul 
Cultural” în grad de Comandor şi titlul de „Cetăţean de Onoare” al oraşului Galaţi. 
În aplauzele spectatorilor, Consiliul Local, prin ing. Septimiu Cătălin Ţurcaş – pri‑
mar şi consilierii: prof. Angela Maria Lipo şi prof. Szábo Marta, i‑a conferit domnului 
Alexandru Jula titlul de „Cetăţean de Onoare” al oraşului Şimleu Silvaniei.

Stela Enache (bucureşteancă, născută la Reşiţa) – interpretă cunoscută prin 
vocea ei de mare limpezime, ca un cristal, precum un izvor de munte („vorba” 
lui Octavian Ursulescu), a fost primită cu multă bucurie. Cu premii la Festivalul 
Naţional de la Mamaia, solistă a Orchestrei „Electrecord”, cu turnee muzicale efec‑
tuate pe toate continentele, artista are în palmaresul său nenumărate şlagăre, îndrăgite 
de melomani. A spus că închină acest recital tuturor celor prezenţi, dar şi talentatului 
şi regretatului său soţ, compozitorul Florin Bogardo, care i‑a compus peste 60 de 
piese muzicale. A început cu un potpuriu al celor mai bune melodii ale sale, cântând, 
apoi: Cum e, oare, dragostea; Grea e dragostea; Soacra mea; Dimineţile mele; Balada 
pescăruşilor albaştri; Să nu uităm, nicicând, să iubim trandafirii şi Ani de liceu.

Prin urmare, aşa a fost sărbătorită Ziua de 8 Martie în Şimleu Silvaniei, când 
Primăria, prin recitalurile celor trei „corifei” ai muzicii uşoare româneşti, le‑a făcut, 
doamnelor şi domnişoarelor, cel mai frumos cadou.

La mulţi Ani!

Magazin Sălăjean, martie 2015
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Pălinca Aciu – made in Bocşiţa, 
vedetă la Berlin

Calitatea produselor româneşti ajunge să fie mult mai apreciată 
de străini decât de români. Acest lucru îl dovedeşte şi pălinca de Zalău 
marca „Aciu”, produsă într‑un sătuc uitat de lume din judeţul Sălaj – la 
Bocşita, care în cursul acestei luni a primit zeci de calificative „FB” nu de 
la români ci de la străinii care s‑au înghesuit să cumpere „tăria” produsă 
pe meleaguri sălăjene.

„Aciu – Pălincă de Zalău”, produsă 
de sălăjeanul Vasile Aciu, a ajuns să fie „ve‑
detă” în Germania, la Târgul Internaţional 
„Săptămâna Verde” – Grüne Woche, cel 
mai mare târg de produse agroalimentare 
şi de horticultură din lume. Acesta s‑a des‑
făşurat în perioada 16‑25 ianuarie la Berlin, 
iar printre participanţi s‑a aflat şi producă‑
torul sălăjean, singurul de altfel din judeţ, 
care şi‑a expus la vânzare pălinca. Atrase, 
cel mai probabil de ambalajul produsului, 
zeci de persoane din toate colţurile ma‑
pamondului prezente la târg, americani, 
europeni şi asiatici, s‑au îndreptat spre 
standul sălăjeanului. După o simplă de‑
gustare, fără a mai fi nevoie de vreo pre‑
zentare, aroma şi tăria pălincii produse în 
Bocşiţa, i‑a convins pe mulţi să o cumpere. „Mulţi au trecut pe la standul nostru şi 
după ce au gustat din pălinca au cumpărat. Polonezi, nemţi, deopotrivă americani 
şi chiar asiatici. Sincer vă spun că foarte mulţi au rămas impresionaţi de calitatea 
pălincii, drept urmare s‑a văzut asta în vânzare”, a precizat producătorul din Sălaj. 
La târgul de la Berlin, pentru a face cunoscut judeţul prin produsele tradiţionale, a 
ajuns pe cont propriu, în baza unei invitaţii primite de la Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale (MADR).

augusta tEşInsChI 
Magazin Sălăjean
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Pălinca de prune şi pălinca de gutui

Sortimentele de ţuică pe care producătorul din Sălaj le‑a promovat la Berlin au 
fost pălinca de prune şi pălinca de gutui, ambele cu trecere la străini. Pălinca o produce 
la Bocşita, fiind, de altfel, unul dintre cei doi producători de ţuică autorizaţi din judeţul 
Sălaj. N‑a fost uşor să‑şi deschidă şi să susţină o afacere legală cu ţuică, pe cont propriu, 
fără nicio susţinere. Ideea unei astfel de „afaceri de familie”, cum o numeşte Vasile Aciu, 
i‑a venit în urmă cu patru ani. Până anul trecut, când a intrat în legalitate n‑a făcut nimic 
altceva decât să se izbească de birocraţia românească pentru obţinerea unei autorizaţii de 
funcţionare. Supravieţuirea… este grea în condiţiile în care acciza, pentru o mică disti‑
lerie, este de 14 lei pe litru, iar profitul adevărat în fac cei care muncesc ilegal … fără acte. 
Pălincarul spune că materia primă, pentru cele două sortimente de tărie pe care o pro‑
duce, o achiziţionează de la diferiţi producători din judeţ sau din ţară. Calitatea, în cazul 
pălincii de prune, nu se obţine din fructul clasic, ci din diferite soiuri cum sunt prunele 
„bistriţe” şi „anspart”. În cazul pălincii de gutui, acesta achiziţionează materia primă de 
la diferite ferme pomicole din judeţ şi din regiunea Transilvania, însă randamentul este 
mult mai mic. „Sunt foarte conştient că într‑o piaţă competitivă, calitatea face diferenţa, 
iar cei care decid sunt consumatorii”, a adăugat producătorul de la Bocşiţa.

Povestea pălincii Aciu – bijuteria familiei

Ideea de a înfiinţa cu acte‑n regulă o distilerie la Bocşiţa a fost pentru Vasile 
Aciu şi o dorinţă de a păstra îndeletnicirile din familie. Tatăl său, cunoscut în în‑
treaga comună Hereclean şi în tot judeţul, s‑a ocupat cu producerea ţuicii pentru 
consum propriu în gospodărie. În sat, toţi au auzit de „Aciu: bătrânul pălincar” şi 
reţeta lui veche de aproape 500 de ani. Mulţi dintre ei veneau pe vremuri la cazanul 
lui, sperând că poate‑poate vor reuşi să obţină secretul gustului pălincii Aciu. Nici 
poveste. Fiul lui e cel care se ocupă astăzi de pălincie, având grijă ca băutura aurie 
care aprinde gâtlejurile şi inimile oricui o gustă, să‑şi păstreze proprietăţile pe care 
generaţii după generaţii le‑au protejat. „Secretul pălincii adevărate, cum spunea bă‑
trânul, trebuie dat mai departe fără să laşi vremurile să altereze reţeta. E musai să fie 
toate aşa cum le‑a lăsat natura. Mai apoi, prunele trebuie să fie numai prune de soi, 
cazanul să fie de cupru şi nimic altceva, iar pentru păstrare, butoaiele să fie de stejar, 
că nimic nu catifelează gustul pălincii cum o face lemnul bătrânului copac. Nu‑i 
lucru uşor să faci pălinca aşa cum se făcea ea la începutul anilor 1500. Dar cât de 
fain e să‑i pui musafirului în faţă un păhărel de pălincă şi să vezi cum se înseninează 
şi te laudă şi nu scapi fără să‑i promiţi că o să‑l cinsteşti şi data viitoare. Reţeta asta e 
bijuteria familiei şi trebuie să trăiască şi să rămână ca prima dată când s‑a făcut. Nu 
e nimic industrializat în ea”, a conchis producătorul de pălincă din Sălaj.

Magazin Sălăjean, ianuarie 2015
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Gestul contează şi… trădează

Recent, am fost în vizită la bunica mea, la ţară. Mi‑e dragă şi îmi face plăcere să‑i 
ascult sfaturile pe care de‑a lungul anilor mi le‑a dat. E o femeie cu frică de Dumnezeu, 
muncită, trecută prin greutăţi şi prin felul ei, mereu a ştiut să facă compromisuri în 
primul rând pentru familie şi în al doilea rând pentru comunitatea în care trăieşte. Nu‑i 
place cearta, nici poveştile şi decât să se fi certat cu cineva, în cei aproape 80 de ani ai 
ei, mai bine s‑a lăsat de „pagubă”. Zilele trecute, am ajuns la ea. Ne‑a primit cu drag. 
M‑a îmbrăţişat şi fetiţei mele i‑a făcut o atenţie aşa cum face ea de obicei. Câţiva bănuţi. 
De altfel, e o tradiţie la noi în familie, ca în perioada Sărbătorilor de iarnă, bunicii să 
ne plătească „corinda” sau după caz Sorcova. La începuturi primeam eu şi toţi nepoţii. 
Acum de când suntem oameni la casele noastre, „cadourile” ajung la strănepoţi. E im‑
posibil să refuzi de la bunica un astfel de cadou, câteva zeci de lei, pentru că în primul 
rând o jigneşti şi în al doilea rând o faci să se simtă de‑a dreptul inutilă pentru nepoţi 
şi strănepoţi. Mi‑e foarte greu să‑i iau când ştiu că venitul ei e infim, dar pe altă parte 
întotdeauna am compensat cadoul ei pentru strănepoată. O plată a facturii de curent, 
alimente, bunuri necesare în mica‑i gospodărie şi multe altele de care ştiu că are nevoie. 
Am simţit‑o puţin supărată şi nu m‑am înşelat. Era nemulţumită de faptul că i‑a dat 
strănepoatei câteva zeci de lei şi că n‑a reuşit să dea măcar 100. Din infimul ei venit, 
încearcă să împace pe toată lumea şi o face cu atâta bucurie încât chiar nu o interesează 
dacă ea nu mai are. Nu aşteaptă mulţumiri, nici laude, dar atunci când vede zâmbetul pe 
faţa cuiva, căruia i‑a dat ceva din suflet, e mulţumită. Mi‑a povestit, că în urmă cu câteva 
zile, preotul i‑a vizitat casa, a venit cu Iordanul. S‑a gândit din timp la toate şi bănuţii ei 
i‑a drămuit ca să‑i mulţumească pe toţi. Nu crede că a reuşit. Preotului i‑a plătit taxa de 
cult şi în plus i‑a dat zece lei pentru că … aşa‑i tradiţia. Nu au fost mulţi, aceeaşi sumă 
i‑a dat‑o şi anul trecut. A rămas tristă, când, după plată, n‑a văzut zâmbetul pe faţa popii 
care s‑a grăbit să plece din casa ei pentru a ajunge la alţii. Bunica nu are maşină, nu are 
baie, nici apă curentă. N‑a folosit niciodată parfum, nici apă de toaletă şi nu are noţiunea 
unui concediu. În ultimii ani nici nu cred că mai ştie ce înseamnă „haine noi”. Ce arun‑
căm noi de rău, ea poartă de bun – sunt hainele pentru zi de sărbătoare, pentru slujba de 
la biserică. Ştie în schimb ce înseamnă omenia. Chiar dacă nu are, nu cere! Şi dacă pri‑
meşte ştie să mulţumească. Poate fi exemplu pentru mulţi din cei care ştiu la infinit să ia, 
să ceară şi să trăiască din munca altora. Până la anul e conştientă că preotul nu‑i va mai 
vizita căsuţa, numai în cazul în care va pleca definit în lumea celor drepţi. În schimb, dacă 
va merge la biserică va mai da pentru că acolo mereu se cere şi se uită să se mulţumească. 
Bunica n‑are şcoală! Ştie doar să scrie şi să „cetească”. Omenia ei poate fi model pentru 
mulţi preacucernici care slujesc în casa Domnului şi mâinile care ajută sunt mai sfinte 
decât gurile care se roagă.

Magazin Sălăjean, ianuarie 2015
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Nostalgia vacanţelor de altădată

Cu doar câteva săptămâni, înainte de concediu, încerc, alături de ai mei, să‑mi 
fac planuri. Nu ştim exact unde vom ajunge să ne relaxăm în cele câteva zile libere. 
Vrem la mare! Dar la care… nu ştim încă sigur. A noastră e frumoasă, a străinilor 
oferă altfel de condiţii la preţuri mult mai avantajoase. Calculăm, prognozăm, gân‑
dim. În cele din urmă vom ajunge undeva, asta‑i clar, însă nu pot să uit vremurile în 
care, fără prea multe opţiuni ştiam sigur unde‑mi voi petrece vacanţa – la ţară. Cred 
că fac parte din generaţia aceea de copii fericiţi care au avut ocazia să‑şi petreacă 
vacanţele la bunici, la ţară. Acolo unde pretenţiile nu‑şi aveau rostul, unde spălatul 
se făcea la lighean doar cu apă şi săpun, iar micul dejun, prânzu’ şi cina aveau un 
gust deosebit. Clisa prăjită, ceaiu’ de chimin, laptele acru’, pâinea cu „oloi”, carnea 
de pui, munca la câmp alături de bunicii mei, culesul prunelor, frământatul pâinii 
şi multe lucruri frumoase de care îmi aduc aminte cu mare drag.

Cu siguranţă fac parte din generaţia celor care ştiu să deosebească frunzele 
de pătrunjel de cele de morcovi, care fac diferenţa între raţe şi gâşte, între caise şi 
piersici, între „groştior” şi „zămătişe”.

În urmă cu ani buni, pe vremea când eram elevă ştiam clar că din 15 iunie, 
până prin septembrie, vacanţa o petrec la ţară. Acum, când ne plănuim cu câteva 
luni înainte concediile, ne rămân la dispoziţie doar weekendurile, dar nici alea în 
întregime pentru a da o fugă la ţară – locul minunat de care, pe mine cel puţin, mă 
leagă multe, multe, multe amintiri frumoase.  „Ţara”, alături de bunici, a fost locul 
unde am avut de a face cu  oameni şi lucruri deosebite de care, sincer, mi‑e dor. 
Stând acolo, în perioada vacanţelor de vară, am învăţat ce înseamnă vocabularul de 
la sat: viderea, poptiruşul, clisa, groştiorul, porodicile, mieriala, curechiu’, groştio‑
rul, clisă, piţa, oloiul, blid, finjie, bodi, furcuţă’, fotoghin, lădoi, dosoi şi multe alte 
regionalisme pe care fiica mea nu o să aibă ocazia să le cunoască.

Pentru mine, vacanţele la ţară erau, pe lângă relaxare, şi un mijloc de a învăţa 
tot felul de lucruri care mai târziu, mi‑au fost utile. Acolo îmi admiram şi ajutam 
bunica: să pună compoturi şi să frământe brânza pe iarnă, să facă zacuscă, să „col‑
buiască” cu pană de gâscă încăperile locuinţei, să văruiască pe tărnaţ, să ticăzească 
ocolul, să vorbească calm, să păstreze tradiţiile şi să‑şi apere drepturile mai ales când 
venea vorba de pământ. Ar fi multe de povestit despre vacanţele la bunici.  Până una 
alta, nu‑mi rămâne decât să spun „mulţam’ fain” pentru toate.

Magazin Sălăjean, iunie 2015
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Pădurea ‑ front pentru răfuiala 
politică dintre PNL şi PSD

Partidul Naţional Liberal a făcut public pe toate canalele posibile un comu‑
nicat de presă pe marginea noului Cod Silvic, prin care înfierează actul legislativ 
promovat de PSD, afirmându‑se că acesta „conţine ZERO măsuri de protecţie a 
pădurilor împotriva tăierilor ilegale”.

Scandalul a pornit de la articolul 72, care introduce un prag maxim de 30 la 
sută pentru orice companie la achiziţia sau procesarea de masă lemnoasă din fondul 
forestier naţional. „Observaţiile preşedintelui Iohannis privind pragul de 30 la sută 
se bazează pe observaţiile Consiliului Concurenţei, privind încălcarea normelor 
europene, referitoare la piaţa liberă”, spune PNL. Dar oricât de arbitrar ar fi pragul, 
nu putem lăsa pădurile la cheremul unor firme care au pus monopol pe terenurile 
forestiere de pe plaiul mioritic. Firma austriacă Schweighofer Holzindustrie, cea 
care de 10 ani exploatează pădurile României, a ameninţat că va pleca din România 
dacă se aplică pragul de 30 la sută, lăsând pe drumuri 2.780 de angajaţi. Nu putem 
prădui pădurile ţării, chiar dacă ni se pune sula‑n coastă.

Nu se parcelează pădurea oricum

PNL acuză PSD că „permite tăieri fără restricţii a pădurilor de sub 10 ha, fără 
a exista condiţionalităţi legate de amenajamentul silvic (document tehnic care face 
radiografia pădurii respective şi stabileşte cotele posibile de tăiere). Legea lasă loc 
proprietarilor de păduri de peste 10 hectare să le parceleze în suprafeţe mai mici de 
10 hectare şi să ocolească astfel restricţiile impuse de amenajamente.” Procedura nu 
e una ortodoxă, dar nici uşoară nu este. Terenul forestier parcelat trebuie cadastrat, 
înscris în cartea funciară, în Registrul agricol şi apoi exploatat. Şi în nici un caz nu 
poate fi exploatat ras.

 Nu‑s măsuri concrete

În comunicatul PNL se mai spune că „PNL a făcut dovada că susţine măsuri 
concrete de prevenire a defrişărilor ilegale prin amendamentele depuse la Codul 
Silvic şi prin actele normative promovate când s‑a aflat la guvernare şi respinse ul‑

vIorEL varga
Graiul Sălajului
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terior de PSD”. Se poate observa că‑i mai mult o răfuială între PNL şi PSD, pentru 
că nici pe vremea ex ministrului Lucia Varga nu s‑a venit cu măsuri concrete, ci 
mai mult s‑a încercat să se aplice măsuri care se aplică în pădurile Germaniei (vezi 
renunţarea la pază) şi ar fi avut efectul nucii aruncate în perete.

Noile modificări aduse Codului Sivic

Se impune un prag maxim de 30 la sută la achiziţii sau la procesarea de masă 
lemnoasă din fondul forestier naţional; Vânzarea lemnului se va face din rampe şi 
depozite speciale, nu direct din pădure, ca până acum (măsură iniţiată de PNL ‑ 
n.a.); Întocmirea amenajamentelor silvice va fi obligatorie pentru proprietăţile de 
fond forestier mai mari de 10 hectare; Majorarea pedepselor pentru cei care fură şi 
exploatează ilegal lemnul; Obligaţia Regiei Naţionale a Pădurilor să cumpere şi să 
împădurească terenuri, astfel încât proprietatea publică a statului să nu scadă sub 
trei milioane de hectare; Se permite în anumite condiţii tăierile rase de pădure de 
molid, chiar din zonele incluse în parcuri naturale.

Graiul Sălajului, mai 2015 



Un total de 33 de ani de închisoare 
pentru hoții care furau cupru din 

rezerva națională de la Var

Magistrații Tribunalului Sălaj s‑au pronunțat miercuri în dosarul furtului de 
cupru din depozitul din Var al Rezervelor Statului. Viorel Teglaș, gestionarul depo‑
zitului, a fost condamnat la 11 ani și șase luni de închisoare cu executare. Complicii 
acestuia, soții Iancu și Garofița Gabrian din Gilău, județul Cluj, au fost condamnați 
și ei la câte 11 ani de închisoare cu executare. A primit pedeapsă cu suspendare de 
trei ani Gabrian Răzvan, ginerele acestora, pentru complicitate la delapidare. Tot cu 
suspendare au fost condamnați și alți doi inculpați, Florin Pașcalău și Radu Boie, 
(șase luni fiecare) pentru dare de mită. Magistrații au mai decis ca soții Gabrian și 
Viorel Teglaș să plătească 10.000.000 de lei către Rezervele Statului, drept prejudi‑
ciu. Decizia nu este definitivă, ea poate fi atacată la Curtea de Apel în termen 10 
zile de la comunicare. 

Furtul de cupru catodic din depozitul de la Var a început încă din anul 2010. 
Ulciorul a mers timp de trei ani la „fântână” și s‑a spart în iulie 2013. Atunci, poli‑
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țiștii din Jibou au făcut un control de rutină în trafic. Verificând o autoutilitară, au 
dat peste o încărcătură de cupru.

Cele două persoane aflate în autovehicul, soții Iancu și Garofița Gabrian din județul 
Cluj, au prezentat documente privind proveniența mărfii care nu i‑a convins pe polițiști. 
Atunci, soții Gabrian au încercat să ofere direct sau prin alte persoane mită polițiștilor, pentru 
a‑i determina pe aceștia să nu confiște marfa. A fost organizat un flagrant. Cercetările coor‑
donate de procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj au scos la iveală faptul că în‑
cărcătura fusese furată din depozitul de la Var, cu complicitatea gestionarului Viorel Teglaș.  
Cantitatea de cupru catodic, dispărută astfel din depozit a fost calculată la 372 de tone, cu 
o valoare de peste zece milioane de lei.

Graiul Sălajului, iulie 2015



Adevăratele măsuri pentru protejarea pădurilor lipsesc

Judecați pentru omor calificat din 
răzbunare

Prin rechizitoriul din data de 23 iulie, procurorii din cadrul Parchetului 
de pe lângă Tribunalul Sălaj au trimis în judecată pe inculpații Lingurar Emilian 
Caran și Lingurar Isidor din Zalău, aflați în stare de arest preventiv, pentru co‑
miterea infracțiunii de omor calificat și răzbunare pentru ajutorul dat justiției. 
În esență s‑a reținut în rechizitoriu că Lingurar Emilian Caran, în noaptea de 19 mai 
anul acesta, s‑a înarmat cu un cuțit și, împreună cu Lingurar Isidor, înarmat și el cu 
o bâtă, s‑au deplasat la locuința din Valea Miții a lui Varga Andrei, rudă de gradul trei 
cu cei doi criminali. Lingurar Isidor i‑a aplicat acestuia mai multe lovituri cu bâta în 
cap, iar Lingurar Emilian i‑a aplicat victimei câteva lovituri cu cuțitul, dintre care una 
a pătruns în zona toracică, producând decesul victimei. Lingurar Emilian a comis 
infracțiunea de omor asupra lui Varga Andrei, pe motiv că acesta a sesizat, cu timp 
în urmă, organele de urmărire penală și a dat declarații sau a prezentat probe într‑o 
cauză penală. De asemenea, s‑a mai reținut că Lingurar Isidor a lovit‑o cu o bâtă 
în cap și pe Varga Estera, soția lui Varga Andrei, cauzându‑i acesteia leziuni care au 
necesitat pentru vindecare opt zile de îngrijiri medicale. 

Graiul Sălajului, iulie 2015
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Jupuiţi‑ne!

„Beliţi pielea de pe ei şi, dacă se plâng, puneţi şi un kil ‑ două de sare, să simtă 
durerea capitalismului, lua‑i‑ar dracu’ de afacerişti veroşi!”, pare să fi fost ordinul 
primit de inspectorii de la Direcţia Antifraudă pentru a (re)aduce la buget banii fu‑
raţi cu atâta neruşinare de către „nenorociţii” ăştia ce vând plăcinte şi ouă clocite la 
colţ de stradă. Asta se întâmplă, desigur, în condiţiile în care aceeaşi inspectori bu‑
getari dau semne de impotenţă atunci când vine vorba de recuperarea celor câtorva 
sute de miliarde de lei (euro?), furaţi, ce‑i drept, de ţeparii cu mai multă şcoală şi, 
evident, experienţă decât pieţarii noştri. Toată această „vânătoare” de buticari, se‑
cond‑hand‑işti şi cârciumari de cartier se datorează, practic, şi nevoii de justificare a 
transformării peste noapte a foştilor inspectori de la Garda Financiară în comisari ai 
Direcţiei Antifraudă. Aşa că, pentru a demonstra faptic că oamenii îşi iau salariile pe 
merit, inspectorii noştri au dat năvală în târg cu gândul de a scoate bani şi din piatră 
seacă. Victimele cele mai la îndemână au fost, evident, amărâţii de mici afacerişti. 
Mai mult, dacă Ponta a dat ordin să vină bani la buget, indiferent din ce (re)surse ar 
veni ei, cei de la ANAF l‑au şi executat. Cum altfel?!

Toată această isterie, ordonată „de sus în jos”, fără doar şi poate este pe atât de 
păguboasă, pe cât este de inutilă. Călcându‑se în picioare orice idee de prevenţie, 
banii adunaţi din fraude minore nu astupă nici măcar un procent minuscul, aco‑
lo, din gaura produsă bugetului adevăraţii evazionişti ai acestei ţări. După reacţiile 
venite din mediul afacerilor, chiar din sânul ANAF, am putea spune că acţiunea 
inspectorilor antifraudă este nedreaptă şi făcută în mare viteză. Lucrul ăsta se vede 
cât se poate de limpede şi cu ochiul liber. Nu‑ţi trebuie studii de specialitate, nu... 
Mă întreb, pe bună dreptate, cui naibii îi foloseşte să amendezi un om de afaceri 
pentru că „în casă” ai descoperit că există o diferenţă de câţiva lei faţă de cât ai citit 
pe casa de marcat, ori că vânzătorul a luat banii din mâna clientului înainte de a‑i da 
acestuia bon fiscal?! Ca apoi, pentru că, deh!, tu eşti un inspector cu acte în regulă, îi 
închizi omului nu doar gura, ci şi magazinul? Evident, acel om nu va mai produce 
nimic vreme de câteva luni, cât timp l‑ai închis tu dintr‑o mişcare de pix, ceea ce va 
aduce bugetului (pe care, culmea ironiei, tu susţii că vrei să‑l protejezi) prejudicii 
mai grave decât cei 5 lei descoperiţi ca diferenţă în „casă”. Başca, în perioada în care 
magazinul ăla e închis, salariaţii angajatorului ‑ pedepsit de tine cu atâta entuziasm 
patriotic ‑ vor intra ori în concediu fără plată, ori în şomaj, ceea ce va îngreuna şi 
mai mult bugetul pe care tu‑l păzeşti cu atâta străjnicie. 

oLIvIan vădan
Magazin Sălăjean
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Să ne înţelegem, nu apăr, Doamne fereşte!, evaziunea fiscală, prejudiciul, fie 
el şi de un leu. Nici eu, ca orice alt om de bun simţ de pe planeta asta ‑ ce încă mai 
are pretenţia că mintea nu i‑a luat‑o razna ‑ nu accept să fiu fraierit în vreun fel în 
niciun magazin, la fel cum nu pot să privesc cu ochi buni o notă de plată „mânări‑
tă”. De aici însă, până la a accepta o amendă de mii de lei (sumă pe care mulţi dintre 
micii afacerişti nu au văzut‑o nici în cele mai frumoase vise) şi închiderea locaţiei e 
o cale lungă. O cale pe care, din păcate, inspectorii Antifraudă o străbat rapid, fără 
scrupule, cu ochii închişi. Nu ştiu de ce (sau poate că ştiu...), dar inspectorii ăştia 
îmi aduc aminte de zelul cu care, şi astăzi, chiar dacă reprezintă o instituţie care nu 
se autofinanţează, unii poliţişti de la „rutieră” împart amenzi cu nemiluita pentru a 
se atinge şi, de ce nu?, pentru a se depăşi planul impus de şefi. 

Toate aceste acţiuni, precum şi cele care sunt „pe ţeavă”, nu vor cuminţii micii 
comercianţi, decât pentru moment. De ce? Pentru că, la câte taxe şi impozite atârnă 
ca un jug pe gâtul omului de afaceri din ţara asta, este aproape imposibil ca acesta 
să supravieţuiască fără să „ciupească” de ici, de colo. Creaţi, domnilor, mai întâi, un 
cadru legal legislativ propice dezvoltării afacerilor, ca apoi să‑i puneţi presupusului 
„infractor” bocancul pe gât. Deocamdată, statul român nu face altceva decât să su‑
foce ‑ cu taxe şi impozite inventate peste noapte ‑ orice fel de iniţiativă a oamenilor 
afaceri români. Până atunci, însă, mai precis până în momentul în care afaceristul 
român va putea să respire în tihnă, protejat fiind de statul care, din păcate, astăzi, 
mai mult îl hăituieşte ca pe un animal sălbatic, toate aceste „acţiuni în forţă”, ca să 
nu le numesc abuzuri legiferate, vor avea darul să ridice gradul de nemulţumire al 
oamenilor care, şi aşa, îşi duc extrem de greu existenţa în această ţară. Or, pentru a 
mulţumi Guvernul Ponta, ar trebui să ne transformăm cu toţii din comercianţi în 
asistaţi social ‑ bazin electoral din care PSD îşi trage seva de atâţia amar de ani?! Eu 
zic că, dacă tot avem la putere „cel mai cinstit Guvern din ultimii 25 de ani”, ce‑i 
drept cu vreo 15 miniştri urmăriţi penal (în timp ce alţi câţiva se pregătesc să treacă 
pragul DNA), nu ar strica deloc să dăm dovadă de mai multă empatie. Că de cinste, 
omenie şi mult bun simţ, ştiu, nici că ar mai putea fi vorba! 

Magazin Sălăjean, aprilie 2015



Fiecare cu demonii lui

Victor Ponta a reuşit să transmită un semnal cât se poate de virulent can‑
celariilor occidentale despre capacitatea autodistructivă declanşată de orice pu‑
nere în discuţie a menţinerii sale în fruntea Guvernului. Dând de înţeles că 
este capabil de orice, inclusiv să joace murdar până la capăt pentru a rămâne 
la putere, premierul ne transmite că, înaintea interesului naţional şi regional, 
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pentru el şi partidul său, sigurul lucru ce se poate numi concret în ţara asta este 
călăritul ciolanului.

În contextul votului din Parlament împotriva încuviinţării cererii DNA 
de începere a urmării penale pentru conflict de interese, Ponta a sunat aduna‑
rea şi i‑a scos la interval pe pesediştii radicali (mulţi dintre ei fiind „radicali”, 
nu neapărat din convingere, ci mai degrabă de teamă să nu‑şi piardă fotoliile). 
Adică aceeaşi pesedişti care, cu o obsesie de invidiat, vor să schimbe legislaţia 
anticorupţie prin zeci de amendamente, care va dinamita pur şi simplu statul 
de drept. Drept monedă de schimb, aceştia au cerut vocal, în interiorul parti‑
dului, capul conducerilor DNA şi Înaltei Curţi. Logic, dacă oamenii l‑au păzit 
pe premier de mâna legii, vor şi ei, acolo, o răsplată, ca de exemplu câteva 
garanţii în faţa procurorilor. Punerea sub acuzare a lui Ponta a fost pentru ei o 
gură de oxigen, o ocazie care să‑i arate premierului că are nevoie şi, la o adică, 
este dependent de sprijinul lor. Acesta a fost momentul prielnic pentru baronii 
PSD, aşteptat de atâta vreme, ce va fi folosit ca „monedă de schimb” pentru a 
se evita senzaţia de răcoare pe care mulţi dintre ei urmau să o simtă în „beciul 
domnesc”.

Mai mult, premierul Victor Ponta a arătat opoziţiei, şi nu numai, că este 
dispus oricând să îşi apere pielea cu preţul declanşării unei noi crize politi‑
ce. Astfel că, liderul PSD a avertizat opoziţia că dacă organizează mitinguri de 
contestare la adresa sa, nici mai mult, nici mai puţin, vor urma unele acţiuni 
penale. Iarăşi ameninţarea premierului cum că „dacă ei aduc 10.000, noi adu‑
cem 100.000”, mi s‑a părut de‑a dreptul ilară. O astfel de afirmaţie nu face alt‑
ceva decât să ne trimită în urmă cu câţiva zeci de ani, la mitingurile FSN‑niste 
împotriva opoziţiei anilor ’90. Şi totuşi, ameninţările au dat roade. PNL a re‑
nunţat la manifestări, iar unde le‑a făcut au fost cât se poate de „fâsâite”, cum 
a  fost cel de la Zalău, unde s‑au adunat o mână de oameni, cu tot cu jurnaliştii 
prezenţi la faţa locului. Cu alte cuvinte, Ponta a făcut din opoziţie, din noi, ce‑a 
vrut. Trist, dar adevărat. 

Până şi cei mai înfocaţi susţinători pesedişti ştiu că salvarea actuală a pre‑
mierului de mâna justiţiei este doar o chestiune legată de timp. Până la trimite‑
rea sa în judecată, după ce va fi suspendat fără nicio altă procedură, va mai trece 
o vreme. Şi, din câte se aude din anumite medii „înalte”, până la apariţia unor 
noi dosare pe numele său nu va mai trece multă apă pe Dâmboviţa. În atari 
condiţii, singurul lucru care ne mai preocupă este legat de momentul şi forma 
în care PSD va elibera demonii în contraofensiva sa împotriva Justiţiei. Aşadar, 
uitaţi de războiul din Ucraina! Îl avem noi pe al nostru, şi‑i mult mai periculos.

Magazin Sălăjean, iunie 2015
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Cu pantalonii în vine

Viteza cu care se derulează evenimentele care se învârt în jurul operaţiei la 
genunchi ne arată, din ce în ce mai clar, că probabilitatea revenirii lui Victor Ponta 
în ţară se reduce simţitor, de la o zi la alta. Iar dacă simţurile noastre se dovedesc a fi 
gata deteriorate de la atâta mizerie emanată de peisajul mioritic în care ne adâncim 
zilnic şi, prin reducere la absurd, pacientul Ponta s‑ar întoarce acasă, omul va încasa 
cu siguranţă câteva şocuri. Mai precis va avea surpriza să găsească deja un cu totul 
alt peisaj politic şi altă balanţă de forţe, o susţinere neclară la guvernare, un PSD 
dezorientat şi zdruncinat, başca va fi obligat să facă faţă unui preşedinte ce pare că 
îşi revine din amorţeală. 

Oricâte calcule şi‑a făcut Ponta la plecarea spre „cuţitul” din Turcia, ele i‑au fost 
date deja peste cap. Aproape că degeaba a făcut public, de pe patul de spital, scăderea 
TVA la 19 la sută, înainte de 1 ianuarie 2016, felicitându‑se totodată pentru votarea 
Codului fiscal, că „automânăria” n‑a fost cu finalizare. După atâtea lovituri primite 
sub şi deasupra centurii, PSD dă semne că îşi pierde suflul, nemaifiind capabil să 
opună rezistenţă pentru a mai putea mânjii cu rahat imaginea justiţiei. Lipsind de 
la atâtea evenimente importante care vizau siguranţa naţională, Ponta i‑a lăsat uşa 
larg deschisă lui Iohannis, care nu a stat prea mult pe gânduri şi a profitat de situaţie. 
Oricum, mesajele ce vin din teritoriu arată că, la ora asta, pesedişti percep că sunt con‑
duşi de un lider laş, hăituit, care şi‑a abandonat rapid responsabilităţile, delegându‑l 
locţiitor pe Gabriel Oprea, fără să consulte partidul. Ce vreţi mai mult?!

Cum spuneam, odată întors în ţară, viaţa pacientului gorjean ar deveni infi‑
nit mai grea decât cea din spitalul turcesc, pentru că aici Iohannis joacă deja ofensiv. 
Neamţul a preluat iniţiativa, aşa că nominalizarea lui Mihai Răzvan Ungureanu la 
şefia SIE urmează să despartă apele în coaliţia de guvernare. Presupus ca fiind unul 
dintre „băieţii deştepţi” din Guvern, premierul interimar Gabriel Oprea dă semne că 
s‑a decis să treacă cu tot cu purcel şi căţel de partea lui Iohannis, aşa că, în scurt timp, 
va lăsa PSD cu pantalonii în vine. Singura întrebare care se mai pune, la această oră, 
este dacă PSD se mai întoarce din vacanţa parlamentară la guvernare sau în opoziţie?

Însă, înainte de toate, piatra de moară ce atârnă cel mai greu de gâtul lui Ponta 
este aglomerarea de probe privind implicarea sa în diferite acte de corupţie. În ul‑
timele zile, semnalele ce vin dinspre zona DNA arată că diverse dosare ale apropi‑
aţilor săi conţin dovezi „grele”, în care premierul ar fi implicat în acţiuni de spălare 
de bani, evaziune fiscală şi deturnare de fonduri europene. Vorbim, din nefericire, 
despre o reţea de trafic de influenţă la cel mai înalt nivel, funcţională, şi la această 
oră. Aşa că, sincer, nu văd vreun motiv pentru care pacientul gorjean s‑ar grăbi să 
ajungă într‑o ţară în care nu ar mai avea alternative şi orizont de dezvoltare a pro‑
priilor afaceri. Sau poate raţiunea mea e greşită?

Magazin Sălăjean, iulie 2015 
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A Költészet Napja Szilágycsehben

Az igazat mondd, ne csak a 
valódit…

Április 10‑én rendkívüli előadásra hívta a Tövishát Kulturális Társaság a 
szilágycsehi versszerető embereket. A Költészet Napja alkalmából Eperjes Károly 
Kossuth‑és Jászai Mari‑díjas színművész zenés irodalmi estjére került sor a 
Művelődési Házban. Gordonkán közreműködött Négyessy Katalin. 

A magyar színjátszás kiemelkedő alakjának előadó estjét húsz éve láthatja a 
nagyközönség Magyarországon, és a határokon túl is. Eperjes Károly a keresztény 
szellemiséget hordozó filozófiai gondolatot, mint tematikus alapvetést követve 
körülbelül 150 verset gyűjtött össze privát antológiájába. Hogy ezekből mennyit 
mond el, függ a közönségtől, azok igényeitől. Szilágycsehben három órás volt a 
rendhagyó zenés irodalmi est, melynek egyik fontos eleme volt, azon törekvés, 

vIda KataLIn
Szilágyság Szilágyság
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amit maga a színművész is megfogalmazott, mint ars poeticát csak akkor mond 
el egy verset, ha annak minden sorát, minden szavát érti, érzi, a magáénak tudja.

Ami az összeállítás formáját illeti, a színészóriás bevallása szerint is, 
Latinovits Zoltán Balassi estjének a szerkezetéből táplálkozik: vers, zene és ki‑
egészítő szöveg egymást követte. Bevezetőben Eperjes Károly azt is elmondta, 
hogy a művészet és a kultúra az agy és a szív harmóniája. A szívre a Biblia, az 
agyra Arisztotelész poétikája ad erkölcsi alapot, mely szerint a cselekvés akkor 
válik művészeté, ha önmagán túlmutató célja van. Tehát ha a cselekvésnek nincs 
önmagán túlmutató célja, akkor az valóság, de ha már önmagán túlmutat, az már 
igazság. Kincshozó szándékkal, az igazság felmutatásának célzatával jött el hoz‑
zánk a neves színművész, akit eddig a szilágycsehi közönség leginkább megannyi 
filmszerepéből ismert. Az üzenetet illetően is három részből állt az est, az első a 
szabad akarattal (tudattal), a második a megtéréssel (lélekkel), a harmadik a lét 
végső értelmével (szellemmel) foglalkozott. A szabad akarat, mint fogalom az 
estet indító József Attila A számokról versében csendült fel először, majd több‑
ször megismétlődött az est folyamán. Eperjes Károly szerint minden ember szá‑
mára két út van: az öntörvényűség és az Isten útja. „Isten rajtad végtelen könny,/
Isten benned végtelen mosoly”‑ írta Weöres Sándor. Eperjes feldolgozásában is 
így áll szemben egymással az öntörvényű ember és az Isten‑törvényű ember. A 
választott verseken és az értelmezéseken keresztül arra figyelmeztetett a színmű‑
vész, hogy ne az öntörvényűség útját válasszuk. A nemzetet egybe kell fogni, 
hangsúlyozta a keresztény színművész. A Bibliához fordult, akárcsak a költők, 
akiket elhozott az előadásra. Ady Endre írja Karácsony című versének harmadik 
részében”: imádni az Istent, s egymást szeretni”.  Ismerős gondolat ez: „szeresd 
uradat, Istenedet, szeresd felebarátodat”. Ennek kapcsán utalt a 2004. december 
5‑i szavazásra, melyet lelki Trianonnak nevezett.
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 Kitüntetett szeretettel vette körül a versmondó József Attila: Az Isten itt állt 
a hátam mögött című versét, melyből kiemelte az óvja félelem szókapcsolatot: 
féltő szeretetként magyarázta, ami azt jelenti, hogy félni valaminek az elveszté‑
sétől és azért óvni, féltő szerető gondoskodással őrizni. A kereszthordozásban el 
lehet fogadni a segítséget, de keresztre feszülni mindenkinek egyénenként kell. 
A hit segítő erő, vallotta Eperjes verses tanúságtételével, és példaként elénk hozta 
József Attila Két Hexameter című versét, mert szerinte ez a vers is az a vers, mely 
élni segít. Ugyanerről beszél, összefoglalja létünk küzdelmét és végső reményét 
Pilinszky János Halak a hálóban című verse. Az út, az életút egy nemes küzde‑
lem, igaz, van nemtelen harc is, de esélyünk van akkor, ha igenünk igen, ha a nem 
pedig nem. Ugyancsak két Pilinszky‑vers a Sztavrogin elköszön és a Sztavrogin 
visszatér értelmezésével hangsúlyozta annak fontosságát, hogy beszédünk legyen 
egyenes. Az első a bűnbeesés előtti pillanatot, a második a bűnbeesés utáni álla‑
potot jeleníti meg. 

A színpadon mindvégig két szereplő volt: egy versmondó és egy muzsikus. 
Szólt a vers és szállt a zene, mindkettő egy akarattal felrázott, világosságot gyújtott 
a fejekben, lelkiismeretet ébresztgetett. Hallgattuk a „szent lázadások, vágyak s 
ifjú hittek örökös urának” szószólóját, „a véres igaz életű” Ady Endre üzenetét, 
akinek kapaszkodása, csodálata Isten felé, valamint jóakarata az ember felé, amo‑
lyan légy jó mindhalálig érvényű. Ady sem állítja, hogy ez könnyű élet: „Nem 
adatik meg ez mindenkinek”. Magányos vagy egyedülálló, terhes vagy várandós 
szavak tartalmi kifejtése meggondolásra szorul a hétköznapi életben és versben 
is, hogy mindig tartsuk magunkat az igazsághoz, hogy ne csak a valódit mondjuk. 
Szabó Lőrinc a Hazám, keresztény Európa kapcsán a költő és az előadó ítéletet 
mond a vélemény nélküli állampolgár, az állásfoglalás nélküli éretlen, felelőtlen 
ember fölött. Tájékozódni, gondolkodni és választani kell, hangzott el az előadás 
során.

Talán Eperjes Károly minden elénk hozott kincsének summája ezen az es‑
ten Babits Mihály: Eucharisztia című verse volt. Babits Mihály Az Úr nem ment 
el, itt maradt‑tal nemcsak valóságosat állít, hanem igazat is mond.

A nézőtéren egy pisszenés sem hallatszott, csak a végén csendült fel a fer‑
geteges tapsvihar. Felkavaró, ritka szép este volt. Köszönjük illusztris vendége‑
inknek a kincseket, a lehetőséget, hogy Ady Endre, József Attila, Pilinszky János, 
Babits Mihály művein keresztül találkozhattunk az igazsággal, Istennel, a szere‑
tettel és nem utolsó sorban magunkkal.

Ziua poeziei în Cehu Silvaniei. Recital de poezii susţinut de actorul Eperjes 
Károly, laureat al premiului Kossuth şi Jászai Mari împreună cu Négyessy 
Katalin. Poeziile au fost selectate din sfera gândirii filosofice creştine.

Szilágyság, octombrie 2015 
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