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Gina Bicăzan
Sălajul pur şi simplu

Zalău –Sibiu: Cu trenul, cu 
boschetarii, cu fustele înfoiate, cu 

Jacob şi Luisa
Pe cât de pitorească pare ideea de a călători cu trenul pe distanţe mai lungi, în 

amintirea vacanţelor în care trenul era modalitatea cea mai la îndemână pentru a 
călători, când venea vacanţa mare şi vroiai să ajungi la bunicii din celălalt capăt de 
ţară sau la mare, ori la Buşteni, sau oriunde altundeva, pe atât de altfel e realitatea, 
din momentul în care ajungi în gară.

Să zicem că nu ai prins coadă la casa de bilete şi că ezitările casieriţei între a 
trece un CNP străin sau cel românesc pentru a scoate legitimaţia de călătorie, în 
timp ce în spatele tău începe să se formeze coada, e datorită faptului că prin Zalău 
nu trec foarte mulţi studenţi străini.

Să zicem că e doar o întâmplare faptul că boschetarul poreclit de zălăuani 
Ciocolată e în gară, şi după ce îi dai un leu să facă ce‑o vrea cu el, se tot învârte pe 
lângă tine mai cerându‑ţi încă unul, că sa‑i poată da la controru’ de pe tren, la care 
cel mai probabil îi spune că  nu are niciun leu şi care îl lasă să călătorească aşa pentru 
că ştie că nu are de unde.

Tot o întâmplare e şi faptul că Ciocolată, după ce se vede urcat în tren vine, 
pentru că i‑ai mai dat, şi cere tot de la tine, ba ceva de mâncare, ba ceva de băut, ba 



4 • Anuarul presei sălăjene 2017 / Gina Bicăzan

încă un leu, vorba bunicilor: dă‑i un deget şi o să vrea toată mâna, deşi realitatea e 
că vine la tine pentru că ceilalţi nu‑i dau nimic.

Să zicem că ai trecut de Cuceu, amintindu‑ţi că aici toţi oamenii care au lucrat 
la cariera de Uraniu, despre care nu mai ştie foarte multă lume, au rămas fără dinţi 
în gură şi că unii îi mai poartă în portofel ca pe un talisman norocos sau ca pe un fel 
de „ce am avut şi ce am pierdut, bine că sunt în viaţă “ şi că ai ajuns la Jibou şi te‑ai 
urcat în următorul tren ca să ajungi la Sibiu, următorul tren urmând să îl schimbi 
în Copşa Mică.

Să zicem că tot o întâmplare e şi faptul că două din locurile noastre, noi fiind 
trei, sunt ocupate, deja, de alte persoane, pe care le laşi să stea în continuare, că 
vorba aia, deocamdată e plin trenul de locuri libere. Şi tot o întâmplare e şi faptul că 
la scurtă vreme după ce te‑ai aşezat, pe celelalte locuri libere, vine o ceată de fuste 
înfoiate, codiţe împletite şi mustăţi răsucite, care vorbesc atât de tare că ajungi să 
strigi şi tu, asta după ce ai făcut haz de necaz şi ai râs cât se poate de sănătos, când 
una din fustele înfoiate s‑a oprit curioasă în dreptul “străinului”, şi a început să‑l 
chestioneze, pe ţigăneşte, bineînţeles, că de‑a cui îi de unde vine şi unde merge, 
crezând că e unul de‑a lor.

Tot o întâmplare e şi faptul că de pe la Dej, în tren a urcat ba un surdomut 
căruia i‑ai dat 2 lei pentru o hărtiuţă cu alfabetul semnelor, ba un homeless care 
pentru că a avut un pic de minte şi a cântat ceva cu Sf. Maria a făcut să se deschidă 
portmoneul mult mai repede şi la mult mai mulţi călători, care dintr‑o dată şi‑au 
amintit că au bani la ei, ba o fustă colorată cu batic şi prunc în braţe.

Numai o întâmplare poate fi şi faptul că pe locurile pe care te‑ai pus, ca să nu‑i 
ridici pe cei care stăteau pe tale a venit la un moment dat  bătrănică, ce a acceptat, 
într‑un final, suav, deşi nu prea înţelegea de ce, să se aşeze în altă parte, că mai sunt 
locuri.

Întâmplarea a făcut că la Cluj au urcat atât de mulţi, încât a trebuit să eli‑
berăm locurile şi să vedem ce e cu persoanele care stăteau pe locurile noastre, şi 
care cu greu au acceptat să ne arate un bilet ca să încercăm să rezolvăm problema. 
Bineînţeles că locurile lor erau în cu totul alt vagon, dar pentră că stăteau în con‑
tinuare şi se uitau cu ochii mari, nedând vreun semn că ar intenţiona să se mute, 
le‑am spus că mergem noi să stăm pe locurile lor, deşi, dat fiind că ele erau două 
şi noi trei, riscam să fim ridicaţi, din nou. O întâmplare e şi faptul că în semn de 
„mulţumire“ au mormăit ceva că au bagaje multe, chit că şi noi aveam vreo trei de 
căciulă.

Să zicem că, tot din întâmplare, tocmai acum a venit şi supra controlul, şi nu o 
dată, ci de două ori, şi că în timp ce verificau legitimaţiile de călătorie, mă găndeam 
că vor începe să ne spună imediat cât se poate de „politicos“ că nu suntem în vago‑
nul în care trebuie. Nu s‑a întâmplat asta pentru că cel mai probabil nu au observat.

Când trenul nostru a început să aibă întârziere, ne‑am întrebat dacă o să reu‑
şim să prindem legătura din Copşa Mică către Sibiu, iar conductorul ne‑a asigurat 
că da, ca a dat deja telefon.
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Legile lui Murphy chiar funcţionează ca un ceasornic, așa că, atunci când am 
coborât în Copşa Mică trenul de pe cealaltă linie, în care vroiam să urcăm repede, 
convinşi că e cel către Sibiu, era de fapt dublura trenului nostru care se întorcea la 
Cluj. Întrebat ce s‑a întămplat cu legătura noastră, conductorul a spus că el chiar 
a sunat, dar că impiegatul tocmai îi dăduse drumul şi că următorul tren e peste 
aproape trei ore. Impiegatul, la rândul lui, a dat din umeri şi a spus că nu i‑a venit 
dispoziţie de la Bucureşti să ţină trenul şi că el a trebuit să‑i dea drumul. Şi uite aşa 
ne‑am trezit cinci persoane, noi trei şi doi tineri din Germania, care se uitau sideraţi 
şi nu prea înţelegeau ce se întâmplă, pe peron, în Copşa Mică, cu gara undeva la 
vreo trei sute de metri, printre betoane şi materiale de construcţie, de nu ştiai pe 
unde să o iei, că la gară oricum nu puteai să ajungi, cu oameni care se uitau la noi 
şi întrebau, neobişnuiţi ca cineva necunoscut să coboare acolo. „Da, ce faceţi? Aţi 
pierdut vremea pe peron şi a  plecat trenul fără voi, De ce nu v‑aţi urcat? Ce vreţi 
să faceţi aici, că nu‑i nimic?“

Am explicat ce şi cum, am întrebat în ce direcţie e Sibiul şi câţi kilometri mai 
sunt până acolo. Am aflat că trebuie să treacă un microbuz, şi pe unde se poate intra 
în gară, pe undeva prin spate. În gară am dat de două persoane, una vorbea la telefon, 
afară, şi cealaltă, înăuntru, în ghişeu. Am aşteptat cuminţi să termine de vorbit şi ni 
s‑a confirmat că următorul tren e peste trei ore, şi am primit un număr de telefon 
de la o autogară şi indicaţii pe unde să ieşim în drum şi să ajungem la un peco, unde 
ar trebui să oprească microbuzul. I‑am luat pe tinerii Jacob şi Luisa cu noi, şi pe 
drum ne‑au povestit că sunt într‑o vacanţă de două săptămâni în România şi că ieri 
au ajuns în Cluj şi că practic e prima lor zi aici. Între timp, am sunat la numărul de 
la autogară, unde un nene foarte amabil ne‑a spus ca va trece un microbuz pe acolo, 
să ieşim în stradă, că încearcă să dea de şofer. După alte câteva telefoane, mai aflăm 
că microbuzul abia a pornit şi mai durează o oră şi zece minute să ajungă. Hotărâm 
de comun acord să stăm la ocazie şi Jacob scrie repede pe o hârtie de A4, Sibiu. Şi 
cât povestim noi cu un nenea paznic ieşit în stradă să vadă ce punem la cale, opreşte 
un microbuz de Mediaş, care ne ia, iar şoferul nu ne taie bilet, ci ne cere să‑i dăm 
şi lui ceva, aşa, ca la ocazie. Şi uite aşa ajungem noi la vreo 600 de metri de gara din 
Sibiu, după spusele şoferului – în realitate la mai mult de un kilometru ‑, şi o luăm 
la pas până în central Sibiului, unde odată ajunşi îi lăsăm la un hostel rezonabil pe 
Jacob şi Luisa, obosiţi şi flămânzi, dar bucuroşi că au ajuns cu bine.

Să zicem că toate astea au fost doar o întâmplare şi că în celelalte zile, totul 
decurge cât se poate de normal, atunci cand când călătoreşti cu trenul, şi că tot o 
întâmplare recompensă e şi faptul că odată ajunşi la locul de cazare am descoperit 
că ferestrele noastre dau în cea mai frumoasă stradă din Sibiu, o stradă medievală, 
arc peste timp.

Sălajul pur şi simplu 24.08.2017
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Zălăuan la Sibiu: Sibiul, noaptea, 
şi Muzeul Astra, ziua – Bisericuţa 

de lemn din Sălaj, atracţia din 
Dumbrava Sibiului

Oricât de pitoresc, cosmopolit şi vesel ar fi Sibiul în timpul zilei, noaptea, 
la lumina felinarelor, are cu siguranţă ceva aparte. Un fel de uite‑mă, sunt aici, 
vino mai aproape şi descoperă‑mă. Un joc de umbre şi lumini, care dau clădirilor 
vechi şi străzilor medievale un aer misterios şi impresia că dincolo de întuneric mai 
multe perechi de ochi te privesc curioşi. Asta şi pentru că vechile case ale Sibiului 
au o particularitate aparte, şi anume câte două ferestre mici în acoperiş, ca doi ochi 
migdalaţi, care nu au cum să nu‑ţi atragă atenţia şi să‑ţi dea impresia că cineva te 
priveşte, în permanenţă, oriunde te‑ai duce. Iar dacă paşii te poartă tocmai pe Podul 
Minciunilor, cel mai vechi pod de fontă din România, împodobit cu jardiniere cu 
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flori colorate în roşu, îţi va sări cu siguranţă întrebarea , dacă nu eşti de‑a locului, de 
unde şi până unde a minciunilor.

Legendele locului spun că pe vremuri, tinerii de la Academia Militară obişnu‑
iau să le promită fetelor întâlniri pe pod şi să nu mai apară, sau fetele să‑şi asigure 
viitori soţi de fecioria neprihănită de dinaintea nunţii, lucru nu tocmai adevărat, 
care de îndată ce era descoperit, atrăgea furia mirilor înşelaţi, care îşi duceau con‑
soartele necredincioase şi le aruncau de pe pod. La fel păţeau şi negustorii prinşi cu 
ocaua mică. Cea mai cunoscută legendă este că podul are urechi și o putere greu 
de imaginat, astfel că la fiecare minciună auzită, el începe să geamă din toate înche‑
ieturile și se prăbușește, aducând mincinosul cu picioarele pe pământ. Realitatea 
este însă că podul se numeşte aşa dintr‑un fel de „eroare“ lingvistică, acesta fiind 
cunoscut de saşi sub numele de podul culcat, fiind fără piloni, iar cuvântul culcat 
este omonimul cuvântului minciună, de unde şi Podul Minciunilor, care sună, de 
altfel, mult mai interesant.

Cea mai frumoasă stradă din Sibiu

Strada Cetăţii, ce poartă şi plăcuţa cu cea mai frumoasă stradă din Sibiu, noap‑
tea este pustie, iar arcurile zidului medieval şi cele trei turnuri ce o străjuiesc la 
capete, Turnul Archebuzierilor, Turnul Olarilor şi Turnul Dulgherilor, ultimele 
două fiind legate între ele printr‑o galerie acoperită din lemn, sunt suficiente ca să 
te facă să crezi eşti dincolo de timp şi că în orice clipă ai putea da nas în nas cu un 
cavaler, fără să‑ţi dai seama dacă a făcut el un salt în viitor, te‑ai întors tu în timp 
sau v‑aţi întâlnit amândoi, undeva la mijoc. Cum întunericul camuflează tot felul 
de detalii, iar felinarele scot în evidenţă părţile cele mai frumoase, noaptea, Sibiul 
îţi arată partea medievală, mai mult ca oricând, aşa că dacă ai ocazia, ia străzile la pas 
după lăsarea întunericului şi nu o să‑ţi pară rău, pentru că ce o să ţi se dezvăluie o 
să fie cât o carte de istorie.

Bisericuţa de lemn din Sălaj, punct de atracţie în Dumbrava Sibiului

Şi dacă Sibiul e cât se poate de pitoresc noaptea, ziua trebuie neapărat să vezi 
Dumbrava Sibiului ce găzduieşte pe aproape 100 de hectare Muzeul Civilizaţiei 
Populare Tradiţionale Astra, un muzeu în aer liber cu zeci de gospodării, case vechi 
româneşti, mori de vânt, mori plutitoare, uleiniţe, stâne, hanuri, şi trei bisericuţe  
din lemn, din care una, funcţională, cu slujba ce se aude în surdină, e tocmai din 
Sălaj, din satul Bezded, de la jumătatea secoului al XVIII‑lea, mereu înconjurată de 
vizitatori, mereu vie, mereu înconjurată de un miros subtil de tămâie, ca o bijuterie 
autentică.

Ce te frapează ca şi sălăjean ajuns pe meleaguri sibiene, pentru că nu te aştepţi, 
e să descoperi în albumele şi calendarele cu România, unde sunt scoase în evidenţă 
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doar câteva din cele mai frumoase locuri din ţară, imagini cu Grădina Zmeilor din 
Sălaj, un loc unic în lume, despre care sunt destui sălăjeni care nu au auzit, şi despre 
care nu ai să găseşti prea multe materiale, nici măcar în Sălaj.

Dacă ajungi la Muzeul Astra, şi vrei să te bucuri în voie de tot ce e acolo, ai nevoie 
de o zi întreagă. O zi care‑ţi va fi plină, în care vei respira aer curat, şi vei fi atât de captivat 
de tot ce te înconjoară şi de detaliile atât de bine conservate ale satului şi tradiţiilor ro‑
mâneşti, încât vei vrea să revii. Şi asta pentru că Muzeul Astra e unul viu, cu grădini cu 
roşii, castraveţi, ardei şi porumb în faţa gospodăriei, cu flori îngrijite, cu oi păscând liber 
în curte, cu mere verzi pe prispă, cu ardei iuţi agăţaţi la uscat în pridvor, cu pisici ce se 
hârjonesc în curte, cu bunici ce se odihnesc pe laviţă în faţa casei, cu lac cu raţe şi gâşte, 
cu bărci pescăreşti, cu plase de pescuit, cu muşcate roşii în cerdac, cu căruţe, cu sau fără 
cai, cu umbră grea de nuc, cu scrânciob, cu fântâni, cu fân cosit şi pus la uscat, cu măgă‑
ruşi, cu multe mori de măcinat funcţionale, într‑o varietate încredibilă de mecanisme.

Şi între toate astea, o gospodărie de agricultori cu şură pe tălpi şi şură cu grajd, în 
care poţi vedea o sanie mare, trasă de cai, cu acoperiş de paie ţuguiat, tocmai din Sălaj, 
din Mierţa‑Dragu.

O să găseşti aici o lume întreagă de tradiţii româneşti şi o să te simţi copil, în va‑
canţă la bunici, aşteptând parcă să apară o năframă în prag, care să te cheme: Copile, hai, 
ţucu‑te, la plăcinte, că îs numa’ bune, aşa cum îţi plac ţie. Şi o să vrei să revii, şi să revii…

Sălajul pur şi simplu, 26.08.2017
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Zălăuan la Braşov: tanti Letiţia 
din Cheud, Sălaj, Braşovul pe 

bicicletă, Jacob şi Luisa

Cea mai mare surpriză, în Braşov, nu a fost nici strada Sforii, atât de îngustă, 
încât abia poate trece o bicicletă, nici apusul văzut de sus, de lângă Turnul Alb, în‑
văluind în auriu Tâmpa, Biserica Neagră şi Piaţa Sfatului, nici Street Food Festival, 
nici modul în care ne‑am ciocnit, la propriu, de Jacob şi Luisa, cei doi tineri din 
Germania, împreună cu care ne lăsase trenul de izbelişte în Copşa Mică şi de care 
ne‑am despărţit în Sibiu. Cea mai mare surpriză a fost tanti Letiţia, doamna la care 
ne cazasem, când m‑a aşteptat dimineaţa, în pragul bucătăriei, cu un zâmbet larg 
pe faţă: „Am auzit că vii din Zalău. Eu sunt sălăjeancă get beget, din Cheud. Acolo 
am copilărit. De acolo am cele mai frumoase amintiri“. Şi asta a fost destul ca să‑i 
deschidă sertarul cu amintiri, sertar ce s‑a dovedit doldora, deşi a copilărit în Cheud 
doar până în clasa a III‑ a primară. Însă cum cele mai frumoase amintiri le are de 
aici din Sălaj, i‑au rămas cât se poate de clare. Atât de clare încât îşi aminteşte încă 
de nămeţii mari de zăpadă, de mirosul cozonacilor de Crăciun, de felul în care de 
îndată ce se apropia de satul bunicilor, şi trecea dincolo de Dej, începea să vorbească 
în dulcele grai ardelenesc, care‑i era atât de drag, de legenda fetei ce mergea cu vaci‑
le la păscut, şi de îndată ce trecea dincolo de poarta Mănăstirii Benedictine, dispărea 
cu totul, despre faptul că atunci când era copil s‑a învârtit mult în jurul acelei porţi, 
care acum nu mai există, despre faptul că era atât de frumos, încât acum tot ce a fost 
atunci pare rupt dintr‑o carte de poveşti şi aşa va rămâne mereu, chiar dacă, acum, 
tanti Letiţia are proprii ei nepoţi, şi ce a lăsat în urmă e atât de departe, în sufletul ei 
a rămas sălăjeancă.

Cetatea Braşovului pe bicicletă – Poarta Ecaterinei

Pentru că deşi am fost de mai multe ori în Braşov, am descoperit că nu vă‑
zusem foarte multe locuri şi pentru că erau la o oarecare distanţă unul de celălalt, 
am hotărât să închiriem bicicletele pe 24 de ore, ca să avem timp să vedem tot ce 
era frumos. Aşa că am luat bicicletele din P‑ţa Sfatului şi după ce am dat o tură aşa, 
de acomodare, pentru că bicicleta de oraş, fără viteze şi cu frână doar pe faţă e cam 
diferită de bicicleta mea de acasă, am luat‑o către Poarta Ecaterinei, care arată ca un 
mic castel alb. Poarta Ecaterinei este una dintre cele mai vechi, dar cu siguranţă cea 
mai frumoasa poartă, care şi‑a pastrat aspectul original până astăzi. După cum am 
aflat acolo, Poarta Ecaterinei a fost construita pe locul unei vechi porţi din veacul al 
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XIV‑lea sau al XV‑lea care a fost distrusă de inundaţia din 24 august 1526 dar şi de 
năvălirile turceşti. Scopul acestei porţi era de a facilita accesul scheienilor în Brasov, 
la mijlocul laturii dintre Bastionul Tesătorilor şi cel al Fierarilor. Se afla chiar lângă 
Poarta Schei şi a fost timp de cateva secole singura poartă care străpungea zidurile 
vestice ale cetăţii. Cladirea  cu patru turnuleţe,  poarta amprenta stilului renaşterii 
avand o arhitectura unică în lume, ce face din ea o preţioasă bijuterie artistică.

Poarta Şchei – Strada Sforii – Bastionul Ţesătorilor

Am trecut apoi pe sub Poarta Şchei, care deşi nu e la fel de spectaculoasă ca 
şi poarta Ecaterina are farmecul ei, fiind construită la un an după dărămarea Porţii 
Ecaterinei, adică în 1828, pentru a facilita accesul locuitorilor din Şcheii Braşovului 
în Cetate. Şi luând‑o pe sub poartă în jos am trecut pe lângă Strada Sforii, fără ca 
măcar să observ că acolo ar fi ceva, atât e de îngustă, darămite să‑mi închipui că 
acolo ar fi o stradă. De altfel, strada e cât ţi‑ai întinde braţele în stânga şi în dreapta 
ta şi iniţial a fost un simplu coridor, cu o lăţime ce variază între 111‑ 135 centimetri, 
fiind folosită de către pompieri. Astăzi strada este o curiozitate a oraşului şi locul de 
întâlnire al îndrăgostiţilor şi de inspiraţie al fotografilor. După ce ne‑am dat cu bi‑
cicletele pe strada Sforii, am luat‑o către Bastionul Ţesătorilor, cel mai spectaculos 
şi mai bine conservat obiectiv de arhitectură defensivă din Braşovul medieval, fiind 
încredinţat spre apărare breslei ţesătorilor de in. Cu o curte interioară largă, cu zi‑
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duri groase, bastionul impresionează prin diferitele detalii, pe care le surprinzi încă 
de la intrare, în cazul nostru intrarea din spate, că într‑acolo ne‑au purtat bicicletele.

Street Food Festival sub Tâmpa, Bastionul Postăvarilor,
 Jacob şi Luisa

Pentru că era trecut bine de amiază şi foamea şi curiozitatea începuse să ne dea 
târcoale, am luat‑o către Street Food Festival şi am început să împingem bicicletele 
la deal, că la ce aglomeraţie era şi cu o singură viteză nu prea aveam şanse să îna‑
intăm mai mult de câţiva metri. Ca să ajungem la strada cu bunătăţile culinare am 
trecut şi pe lângă Bastionul Postăvarilor, care nu are cum să nu‑ţi atragă atenţia prin 
forma sa eliptică, acesta fiind  construit de breasla aurarilor pe patru niveluri din 
galerii din lemn, în prezent find deschis spre vizitare, după ce în anul 2012 a fost 
inaugurat la Bastionul Postăvarilor primul muzeu virtual din Romania.  

Cât despre Street Food Festival, acesta s‑a dovedit cât se poate aglomerat, cu 
cozi interminabile, aşa că după ce ne‑am crescut apetitul privind la tot felul de 
bunătăţi, de la fructe de mare până la deserturi delicioase, am luat ceva la mână, şi 
după ce am recuperat bicicletele am făcut cale întoarsă. Şi pe când ne grăbeam să 
scăpăm mai repede de înghesuială, numai ce dăm nas în nas cu Jacob şi Luisa, cei 
doi tineri din Germania, împreună cu care ne lăsase trenul de izbelişte în Copşa 
Mică şi de care ne‑am despărţit în Sibiu în urmă cu trei zile în centrul Sibiului. 
Bucuroşi de revedere, am aflat că le‑a plăcut Sibiul mult, că au fost împresionaţi 
de Sighişoara, şi că vor să urce sus pe Tâmpa, urmând să rămână trei zile în Braşov. 
Am mai schimbat impresii, ne‑am mai făcut nişte fotografii împreună şi am luat‑o 
în direcţii diferite cu zâmbetul pe buze, noi la vale, ei la deal.
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Bastionul Graft, Turnul Alb şi Turnul Negru

Mai spre seară, undeva către apusul soarelui am luat‑o la picior către Bastionul 
Graft de pe malul râului cu acelaşi nume, care nu făcea altceva decât să te îndrume 
către un şir lung de trepte, care se avântau abrupt către turnul Alb. De acolo, de la 
înălţime, de lângă turn, am văzut tot Braşovul cu Biserica Neagră, Tâmpa şi P‑ţa 
Sfatului aurii în lumina soarelui ce cobora. Acolo am stat, ne‑am tras sufletul şi 
ne‑am uitat lung la traseul bicicliştilor care urmau să urce de îndată ce se lăsa întu‑
nericul pentru a participa la concursul de ciclism mountain bike nocturn. Am co‑
borât apoi exact pe traseul pe care urmau să urce la scurt timp bicicliştii şi am ajuns 
la Turnul Negru, în formă dreptunghiulară, cu acoperişul în două ape, de unde 
am putut admira faţada Bisericii Negre, după care am luat‑o către Piaţa Sfatului, 
întâlnindu‑ne cu bicicliştii care începeau să urce. Ne‑am recuperat bicicletele şi 
am luat‑o către tanti Letiţia, pe cel mai scurt drum, neştiind ca asta înseamnă să 
împingem bicicletele pe deal, pe o inclinaţie şi de 12%, circa 2, 5 kilometri şi să le 
mai şi ridicăm din când în când.

Biserica Sfântul Nicolae, Prima Şcoală Românească,
 Cetăţuia de pe Strajă

Ultima zi în Braşov am luat‑o către centru pe bicicletă, de data asta pe drumul 
cel mai lung şi am ajuns la Prima Şcoală Românească  deschisă, în 1495. Pe atunci, 
la școală venea doar alesul satului, ca să învețe și să devină dascălul, notarul sau chiar 
preotul satului. Venea la școală, și aducea o găleată de grâu, un car cu lemne și 4 flo‑
rini (bani cu care cumpărai 3‑4 boi), și studia gramatici, învățătură bizantină, pilde 
din biblie, dar și filozofia secolul XVI, citate din Aristotel şi  Democrit. Elevii de 
atunci, învățau cum se fac actele oficiale în cancelarii, aveau un manual de cultura 
albinelor, unul cu legile comerciale, și chiar un manual de macrobiotică – secretul 
de a‑ți lungi viața, apărut în 1844 de Pavel Vasici. Grație diaconului Coresi aici au 
văzut lumina tiparului primele cărți în limba română. El a venit aici de la Târgoviște 
în 1556, când în biserică se folosea limba slavonă, iar preoții din Ardeal începuseră 
să traducă în limba română cărțile bisericești. A recunoscut imediat că în Ardeal 
erau nevoie de cărți în limba română. Prin cele 39 de cărți tipărite, în 150‑200 de 
exemplare, tot serviciul religios ortodox al țării era bine întreținut. În muzeul școlii 
este păstrată tiparnița, împreună cu cele 9 exemplare coresiene. În muzeu se mai 
pot admira cărți ferecate în argint, documente de pe vremea lui Ștefan cel Mare, un 
hrișov din 1656,  sălile Tudor Ciortea (muzică) și Ștefan Mironescu (pictură). În 
imediata apropiere se află şi Biserica Sf. Nicolae, de un pitoresc aparte, (care te duce 
cu gândul la Pelişor) care împreună cu şcoala a fost un important centru spiritual și 
cultural pentru românii din toată Țara Bârsei.
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Am urcat din nou, de data asta pentru a vedea Cetăţuia de pe Strajă mult mai 
aproape, aceasta reprezentând un punct important de apărare, situat însă în afara 
cetăţii Braşovului, care şi‑a pierdut importanţa în secolul XVII, slujind drept depo‑
zit şi mai apoi de cazarmă plăieşilor. Cetăţuia nu a fost deschisă de data asta publi‑
cului, dar e suficient să o vezi din exterior, ca să‑ţi faci o idee de ce a reprezentat un 
important punct de apărare.

Am părăsit Braşovul cu impresia că nu am văzut totul şi că oraşul şi împreju‑
rimile mai ascund multe locuri speciale, care merită văzute.

Sălajul pur şi simplu, 29.08.2017  
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BoGdán zsolt
Hepehupa

A reformáció kezdete Zilahon

Város a Meszesi kapunál ‑ alkalmas hely a reformátori tanok 
befogadására.

Zilah földrajzi elhelyezkedése és kiváltságjogai következtében korán értesült a 
magyarországi és erdélyi eseményekről. A két ország a Meszesi kapun közlekedett 
egymással, ez volt hosszú ideig a két ország között az egyetlen közlekedési út. A 
Zilahtól keletre eső szoros, a romok szerint, Erdély és Magyarország felől is meg volt 
erősítve. Az Erdélyben vagy Magyarországon történtek rövid időn belül befolyás‑
sal voltak városunkra ‑ annak fejlődésére vagy fejlődésének magakadályozására. Az 
átutazások következtében Zilah lakossága korán értesült az eseményekről.

Zilah a reformáció idejére több kiváltságjoggal rendelkezett, amelyek elősegí‑
tették a hírek áradását, elérkezését.

Vásártarási jog. Mátyás király 1473. augusztus 1‑én, Gábor gyulafehérvári 
püspök kérésére, a püspök mezővárosának, a belső‑szolnok megyében fekvő 
Zilahnak Remete Szent Pál (január 10.) és Szent Fülöp és Jakab apostoloknak 
(május 1.) napjára országos vásártartási jogot adományoz, hogy ez lakóinak és a 
benne tartózkodóknak javára és hasznára szolgáljon. Szavatolja az eladásra kerülő 
dolgok és javak biztonságát valamint a kereskedők, árusok, vásári emberek és járó‑
kelők oltalmát és védelmét. A vásártartási jog jelentősen hozzájárúl a város gaz‑
dasági és szellemi fejlődéséhez.

Pallosjog. A város pallosjogot először Mátyás királytól nyer 1463‑ban. II. 
Ulászló 1496. július 1‑én kiadott levelében a gonosztevők üldözéséről, elrendeli, 
hogy Zilah mezőváros polgárai akasztófát állítsanak fel. Megerősíti tehát a város 
pallosjogát az országrészben elszaporodott gonosztevők és ártalmas emberek kiir‑
tása végett. II. Lajos király 1519. május 24‑én, majd János Zsigmond 1560‑ban ezt 
a jogot megerősíti. A pallosjog a közbiztonság javulását szolgálta, eredményezte.

Magyarosi István a földrajzi fekvésnek, valamint a kiváltságjogoknak tulaj‑
donítva, nem kevés elfogultsággal állítja, hogy „ a város polgárai némi szélesebb és 
magasabb politikai látókörre, értelmi fejlettségre és általánosabb műveltségre tettek 
szert.” Mindenképpen a fentebb említettek alkalmas hellyé tették Zilahot a refor‑
mátori tanok elérésére és befogadására.

Zilah és az előreformátori mozgalmak.
Az előreformátori mozgalom és tanítás valószínűen elérte a Szilágyságot és 

Zilahot is Lőrinc pap személyén és munkásságán keresztül. Lőrinc pap, a Dózsa 
György által vezetett felkelés egyik alvezére, Szilágyságban és Biharban is tevékeny‑
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kedett. Verancsics Antal érsek szerint Lőrinc pap Szilágyságban igen nagy dúlást tett 
és Váradot is megégetve nagy erős dúlást tett benne. Dózsa temesvári veresége után 
Lőrinc Biharban vezetett fegyveres támadást a váradi egyházmegye hívei között. Itt 
Tömöri Pál leverte a felkelők seregeit. Lőrinc elmenekült a Szilágyságba, Zilahra. a 
számára ismert vidékre. Itt fogtál el, majd Kolozsvárra vitték, ahol nagy kegyetlen‑
séggel kivégezték.

Szerémi György leírása szerint, amikor a papot elfogták és megmotozták ol‑
táriszentséget találtak nála, ezzel együtt ítélték halálra. A táborita papok hordoztak 
mellükön oltáriszentséget, ostyát. A huszitizmus szélsőséges táborita irányzata 
Csehországban megszűnt, de Privácsi István szerint Lőrinc pap nézetei a huszita 
háború táborita irányzatához álltak legközelebb.

Zilah urai, birtokosai.
A mohácsi csata után csak Erdély maradt a hozzá csatolt Szilágysággal és 

Zarándal magyar kormányzat és magyar születésű uralkodók alatt. Zápolya János és 
Fredinánd között 1538‑ban létrejött békepontok szerint a Szilágyság és azzal együtt 
Zilah is Erdélyhez csatlakozott. János Zsigmond és a Habsburgok között 1570‑ben 
létrejött speyeri szerződés értelmében Erdélyhez tartozott teljes Máramaros, Bihar, 
Zaránd, Közép‑Szolnok és Kraszna vármegye. Az Erdélyhez való tartozás elősegí‑
tette a reformáció terjedését és megerősödését.

Zilah már a 13. században az erdélyi római katolikus püspökség birtoka volt. 
Mátyás király 1473‑ban kiadott levele szerint Zilah város lakosai az erdélyi püspök 
mint földesuruk törvényhatósága alá tartoztak.

1542‑ben Drágffy Gáspár Kraszna és Közép‑Szolnok vármegyék ispánja, akit 
a szilágysági rerormáció meghatározó személyének tartunk, az erdélyi püspkség zi‑
lahi és tasnádi birtokait elfoglalta.

Amikor a püspöki javak 1556‑ban a fejedelemség részére lefoglaltatnak 
Zilah is mint püspöki birtok az államkincstár tulajdonába kerül. Ezután a fejedel‑
mek ajándékozzák tetszésük szerint, mint kincstári birtokot. A katolikus püspöki 
befolyás megszűnése ugyancsak a reformáció terjedésének kedvez.

Az erdélyi fejedelemség korában, vagy mint „szegénylegény”, vagy a „tehet‑
séggondozás elv” alapján zilahi egyház többrendben fejedelmi adományokban 
részesült, amelyek a protestantizmus megerősödését szolgálták. 1570‑ben Báthori 
István a zilahi református papoknak adományozza a dézsmát. Báthori István tel‑
ket adományoz a papilaknak. Báthori Kristóf a „szentkereszt” templom és Czecz 
Márton telke közt levő területet az ahhoz tartozó nagymáli szőlővel a zilahi refor‑
mátus egyháznak adományoza.

A reformáció kibontakozása Zilahon, a reformáció munkásai.
Magyarosi István szerint a reformáció már korán, nemcsak Zilahon, hanem 

az egész Szilágyságban egyszerre fogadtatott el. Elismeri, hogy a reformáció meg‑
honosításának részleteire nézve nem maradtak fenn írott okmányok. Pápai Páriz 
Ferencre és Budai Ézsaiásra hivatkozva állítja, hogy Zilah 1527‑ben egyhangúlag 
fogadta el a reformációt és a reformáció nagy műve a Szilágyságban 1530‑ban be‑



16 • Anuarul presei sălăjene 2017 / Bogdán Zsolt

végezve lett. A zilahi reformáció személyi vontkozásában kiemeli Drágffy Gáspár 
főispánt, valamint Derecskei Demetert, Batizi Andrást. Említést tesz Dévai Bíró 
Mátyásról, Kálmáncsehi Mártonról és Szegedi Kis Istvánról mint kálvini irányt 
képviselő Szilágyságban is munkálkodó reformátorokról.

Zilah és Szilágyság reformációja azonban hosszabb folyamat volt.
A római egyház meghatározóan jelen volt az 1530‑as évek után is. 1530‑ban 

Báthori István még a nagyfalui pálos kolostornak adományozta Máront. 1563‑ban 
a pálosok még haszonbérbe adták birtokukat. A kusalyi kolostor még 1550‑es éve‑
kben megvan, Pápai Gergely az utolsó említett szerzetesrendi házfőnök 1554‑ben. 
1543‑ban sok szilágysági településen van hivatalban levő katolikus plébános, akik 
adót fizetnek a török elleni háborúra. A felsorolásból a Zilah környéki településeket 
emeltem ki: Nagymon, Doba, Keresztúr, Diósad, Goroszló,

Bősháza, Zsibó, Sámson. Zilahon Bálint mester plébános a gondnokkal 
együtt fizet tíz forint adót.

Szilágyság reformációjának meghatározó személye Drágffy Gáspár, Közép‑
Szolnok és Kraszna vármegyék ispánja.

1516‑ban született Drágffy János országbíró és Várday Anna gyermeke 
Drágffy Gáspár, ,,ki által a keresztyénséget Isten e nyomorult földnek kijelentette"   
írja az ismeretlen szerző 1545‑ ben a Drágffyakról való emlékezetben. 1539‑ben 
feleségül veszi Báthory Annát, az erdélyi vajda. Somlyai Báthori István lányát. Két 
gyermekük született György és János. Az előbb említett forrás szerint 1545‑ben 
29 éves korban hunyt el. ,,1545 esztendőben az Úr Isten Drágffy Gáspárt kivette 
e világból vasárnap viradóra ... és utánna való kedden nagy keservesen házastársa 
eltemete keresztyénül, élt vala huszonkilenc esztendeig”. Ezzel szemben Verner 
György sárosi főkapitány 1544. december 15‑én íródott levelében, Drágffy Gáspár 
haláláról, mint megtörtént eseményről ír.

A protestáns vallást Derecskei Demeter és Batizi András udvari papjaitól is‑
meri meg és fogadja el. Pázmány Péter szerint Drágffy Gáspár is megmételyesedik 
Batizi és Dévai tanításából. A reformáció tanaiban Dévai Bíró Mátyás által nyert 
megerősítést, aki Drágffy oltalma alá húzódott 1543‑tól.

Derecskei Demetert több 18‑19. századi szerző Kraszna és Közép‑Szolnok 
vármegyék, azaz a Szilágyság, első reformátorának tekinti, aki Drágffy oltalma 
alatt tevékenykedett, de több adatot nem közölnek róla (pl. Bereznai Pál 1836; 
Magyarosi István 1880 ‑ hivatkozik Budai Ézsaiás és Tolnai István által közölte‑
kre). Derecskei munkásságáról Sipos Gábor közöl átfogó tanulmányt Derecskei 
Demeter, a Partium reformátora címmel (Reformata Transylvanica, Tanulmányok 
az erdélyi református egyház 16-18. századi történetéhez, Kolozsvár, 2012).

Magyarosi szerint Drágffy Gáspár magával hozta udvari papjait a Szilágyságba, 
ahhol megállapodási helyük Zilah lehetett. Papjai Kraszna és Közép‑Szolnok 
vármegyék területén levő községeket keresték fel a reformáció tanait hirdetve. 
Munkálkodásukat olyan nagy áldás kísérte, hogy a reformáció nagy műve három év 
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alatt bevégződött. Az ispán nem törődött a világi és katolikus egyházi vezetők me‑
gbántódásával, a reformátori tanítók baját felvállalta és őket szívesen megoltalmazta.

Drágffy a protestáns vallást ideiglenesen elhagyja. Verancsis Antal eszter‑
gomi érsek 1540‑ben az erdélyi püspökhöz írt levelében számol be Drágffy „viss‑
zatéréséről” ‑ „Drágffy Gáspárt a sárból hozták vissza ... s felesküdött arra, hogy a 
jövőben igaz katolikus keresztény lesz és honi szokás szerint ezt az egyházat fogja 
támogatni''. Ez a megingás betegségének is tulajdonítható, de hamar visszatér a pro‑
testantizmus követői és védelmezői közé. Tagja a reformációnak kedvező főurak 
védelmi szövetségének, amelyet Sárospatakon kötöttek 1542‑ben. Ugyanebben az 
évben elfoglalja az erdélyi katolikus püspök tasnádi és zilahi birtokainak egyrészét. 
1543‑tól védelmébe fogadja a Miskolcról is menekülni kényszerülő Dévai Bíró 
Mátyást, aki debreceni megválasztásáig Drágffy mellett marad.

Lampe, Drágffy érdemének is tulajdonítja az 1545 szeptemberében tartott 
erdődi zsinatot ‑ „ ugyanebben az évben zajlott le Erdőd mezővárosában Drágffy 
Gáspár hősi oltalma és védelme alatt összeült zsinat, melyen 29 reformátor pap 
12 cikkelyben kinyilvánította hitvallásának dogmáit ”. A források szerint Drágffy 
Gáspár ekkor már elhunyt, a zsinat özvegye Báthori Anna pártfogásával jöhetett 
létre.

Az erdődi hitvallást aláíró 29 reformátori tanító között ott találjuk Batizi 
András és Kalocsai (Fábri) János nevét is. Batizi Szilágyság reformátora, Kalocsai 
pedig Zilah papja.

Batizi András, tanítójának Gálszécsi Istvánnk a hatására lett a reformáció 
híve. 1530 körül Kassán tanító, protestáns énekek szerzője, Wittenbergben tanult.

Batizit Bod Péter nevezi a Szilágyság reformátorának. Volt ez (Batizi András) 
egy nevezetes ember a reformátorok közül Magyarországban, nevezetesen a 
Szilágyság reformáltatása neki tulajdoníttatik. Vitébergában tanult 1541‑ben, 
visszjőve lett újhelyi pappá, azután volt Erdődön a Drágffy Gáspár keze alatt (Bod 
Péter: Magyar Athenas).

Kalocsai (Fábri) János a zsinatot megelőző évben, azaz 1544‑ben jött pa‑
pnak Wittenbergből. Ezt az adatot megerősíti a Magyarországon megfordult lel‑
készjelöltek életrajzi adatai a wittenbergi anyakönyvekből 1540‑1610 című kézirat 
(összeállította Csepregi Zoltán 2014. Budapest). Az anyakönyv a 643/1544.10.15. 
szám alatt jegyzi Fábri (Kalocsai) Jánost, aki Kalocsán született. Tanulmányokat 
folytatott Wittembergben 1543‑ban. Lelkészi állást tölt be (Verbi divini minister) 
Zilah (1544‑), Nagybánya. Aláírta az erdődi hitvallást 1545‑ben.

Zoványi György feljegyzi a zilahi templom nagyváradi bibliájának lapjaira az 
itt szolgált lelkészek neveit és rövid életrajzát. A névsort Kis Dobzai Dániellel kezdi, 
aki 1596‑körül szolgált Zilahon. Zilahnak, a feljegyzésben szereplő adat előtt, már 
több mint fél évszázada volt protestáns lelkésze.

Zilah reformációja nem lehetett bevégezve az egyes források által említett 
1530‑as évre, de joggal feltételezhetjük, hogy 1544‑re a reformátori tanok kiir‑
thatatlanul gyökeret vertek városunkban és a Szilágyságban.
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A 16. század közepére Zilahon is ismerik és vallják Solus Christus reformátori 
tant, ahogy a Kalocsi által Erdődön 1545. zeptember 20‑án aláírt hitvallás második 
pontja fogalmaz:

„ valljuk továbbá, hogy az Úr Jézus igaz Isten és ember, örökkévaló áldozó pap 
és a mi egyetlen közbenjárónk az Atyaisten és miközöttük bűnös embrek között'''.

Irodalom
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Dr. Petri Mór: Szilágy vármegye monographiája, Szilágy vármegye közönsége, 
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chinţa imelda
Caiete Silvane

Scena lumii versus lumea teatrului

Dramaturgia contemporană, asemenea poeziei, nu mai este subordonată ti‑
parului originar, ceea ce nu exclude o regândire a genului cel puţin la fel de inedită. 
Ne confruntăm cu o demistificare şi în ceea ce priveşte scriitura. Textul se creează 
în contextul istoric, social, politic, cultural care l‑a generat, determinând, aşadar, o 
scriitură autoreflexivă. 

Flavius Lucăcel iese la rampă cu o asemenea piesă, intitulată sugestiv, 
Singurătatea pietrelor, o ediţie bilingvă româno‑engleză, în traducerea Ioanei Sasu‑
Bolba, piesă nominalizată la Premiile UNITER, 2016 şi apărută la Editura Limes, 
acelaşi an. Binecunoscutul dramaturg clujean debutează în anul 2006 cu Trilogia 
spaţiului închis, volum urmat de Marţianul Telemah, 2008, Ceai de fluturi, 2009 sau Nu 
te pune cu îngerii, 2016, pentru a nominaliza doar câteva din volumele publicate, iar 
dintre spectacolele de teatru puse în scenă menţionăm piesa Fisura, 2012, în regia 
lui Victor Olăhuţ, Scoici pe nisipul fierbinte, tot în 2012 în regia lui Sorin Misirianţu, 
Nu te pune cu îngerii, în regia lui Chris Nedeea, 2016. 

Dramaturgul clujean ne aduce în prim‑plan trei personaje rătăcite şi generice 
încât par a lipsi de pe scenă, de la propria reprezentaţie. Discursul debutează ex 
abrupto şi stă sub semnul dubitaţiei, al interogaţiei retorice, evidenţiind caracte‑
rul reflexiv al operei dramatice. Personajele au un statut ambiguu, numite generic, 
Ea, apoi Mama, El, apoi Tatăl şi copilul, element prin care Beckett a revoluţionat 
teatrul, adâncindu‑i criza, de asemenea verosimilitatea tragi‑comică. Există şi în 
teatrul lui Flavius Lucăcel o lipsă aparentă a unui mesaj, dar şi o receptare distinctă a 
spectacolului, situat în continuarea celui de avangardă. Aparenta criză avangardistă 
în ceea ce priveşte obiectul, subiectul sau limbajul se coagulează armonios în cazul 
piesei lui Flavius Lucăcel, creând un spectacol care mizează pe parodic, în esenţă ne 
propune un text de factură tragico‑parodică. 

Titlul reflectă tema, devine un element paratextual, ideea de singurătate se 
instaurează la nivelul discursului personajelor. Singurătatea pietrelor este, în esenţă, 
singurătatea fiinţei în faţa vidului temporal, într‑o societate scindată în care noţiu‑
nile sunt compromise, inclusiv cea de familie. Copilul, personaj‑cheie, simte acut 
criza afectivităţii, iar gesturile minimale care‑i oferă o stare de bine sunt reminis‑
cenţe intermitente şi disparate: „Copilul: Acum că mama mă mângâie pe cap sunt 
bine”. Mesajul central este singurătatea care capătă dimensiunea vagă a disperării, 
iar alternanţele temporale devin coordonate incerte ale esenţei unei umanităţi pe 
cale de a apune. Aceste personaje generice poartă în ele indescifrabilul existenţei, 
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complicitatea lor, interferenţa inflexiunilor vocilor lor. Viaţa, rutina sunt abordate 
într‑o manieră sarcastică pe de o parte, ludică pe de alta, însă este vorba despre un 
ludic de factură tragică: „Au trecut nişte ani şi nu mai avem nimic să ne spunem”. 

 Piesa este gândită în 16 scene construite în aceeaşi tonalitate, redând mo‑
notonia existenţei şi platitudinea fiinţei. Dialogul mimează un dialog al surzilor, 
discuţiile celor trei personaje par separate, fiecare îşi trăieşte agonic singurătatea, 
susţinută de o simbolistică atent selectată: „Mama e un copac? Tata vântul?” Figurile 
centrale devin expresii ale unei realităţi incomunicabile, nevoia de exteriorizare a 
angoasei eului. Mama reprezintă stabilitatea, nevoia unei axe la care să se raporteze 
indivizii, iar tatăl este instabilitatea: „vântul e un copil neastâmpărat, un nesuferit 
care umblă hai‑hui”. Aşadar, Flavius Lucăcel cugetă asemenea filosofului, conşti‑
ent de mediocritatea lumii şi de tragedia repetării. Cu un simţ rafinat al replicii, 
piesa Singurătatea pietrelor pare a fi un experiment până în scena finală, când para‑
bola se închide etanş, devoalând trucul existenţial. Textul frapează prin simplitatea 
discursului, secondată de profunzimea ideatică. Devine un joc al aparenţelor bine 
regizat, ce vizează atât exteriorul deopotrivă esenţa existenţei. Tehnica scrierii este 
dinspre platitudinea subiectelor abordate spre complexitatea devenirii: „Ţi‑ai luat 
pastilele împotriva durerii?”, „Tata: Eşti împăcată. Mama: Da. Tatăl: De aia plângi 
în pat pe întuneric”. Piesa este o parabolă a limitelor devenirii, atacând franc sufe‑
rinţa, efemeritatea, zădărnicia: „Mama: Sfârşitul ţine câteva clipe. Viaţa comparată 
cu moartea este nesfârşită”. Secvenţa aceasta şi următoarele reprezintă eşecul fiinţei 
în încercarea de a ieşi din criza existenţială. În faţa acestei ratări, tonul monologului 
personajului este zdruncinat de o izbucnire deznădăjduită: „Copilul: Eu sunt cel 
mai fericit când soarele usucă urmele roţilor tricicletei mele pe asfalt. Privesc pe 
geam, stau singur, mă chinui să‑mi prind nasturii cămăşii, aranjez mereu scaune, 
şerveţele, lucruri. Şi aceasta e viaţa, şi acestea sunt evenimente importante, şi în 
felul acesta ceva esenţial se pierde, puţin câte puţin ajungând la linişte. Realitatea cu 
care mă hrănesc eu e scufundată aproape permanent adânc în fiinţa mea”. Intenţia 
autorului este de a evidenţia condiţia umană alienată, îndepărtată de valorile sacre, 
depersonalizată: „Copilul: Omul acesta e tigru? Tigrul e mult prea blând. Un cro‑
codil înfometat, poate...”. 

Decorul minimal şi simbolistica atent aleasă conţin sugestia stării primare. 
Fiinţa se află faţă în faţă cu propria‑i solitudine şi stă sub semnul norocului: „În lu‑
mea aceasta trebuie să ai noroc... Eu am. Sunt delfin şi mama mea e înger”. Scrisul 
însuşi devine o reproducere sterilă a comunicării: „Mulţi scriu acum. O fac sec, la 
fel cum se iubesc. Transcriind tot ce vorbesc”. Prin disoluţie negatoare, dizertaţia 
copilului devine simbolică: „E curios felul în care se iubesc adulţii”, „Tata e prie‑
ten cu medicii. Mâinile lor sunt puternice şi reci. Spitalul lor e adânc şi întunecat. 
Îmi e teamă. Acolo sunt multe ţipete. Copiilor nu le este bine. Copiilor le face 
rău spitalul. Copiilor le plac tricicletele cu roţi umede, care lasă urme pe asfaltul 
încins”. Ceea ce transpare din piesa lui Flavius Lucăcel este un sentiment vidat al 
înduioşării, sugestia interşanjabilităţii posibile a existenţei om‑delfin subînţeleasă 
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ca expresie a nevoii de eliberare şi de libertate: „În curând voi fi un delfin uriaş, dar 
cât mama mea va trăi nu mă vor pune niciodată într‑un acvariu. (...) Alunecând 
prin apă, las dâre invizibile în urma mea. Sunt greu de găsit. Oamenii ţin minte ce 
fel de copil am fost. Ca şi cum ar fi ceva rău să fii delfin. Acvariile lor sunt întune‑
cate şi reci”. Pietrele sunt oamenii care trăiesc într‑o solitudine dureroasă, „şiruri 
nesfârşite de singurătăţi”. Laitmotivul acvariului ne dezvăluie tragedia ascunsă sub 
masca existenţei. E o limitare a fiinţei prinsă într‑un joc convenţional din care nu se 
mai poate elibera. Limbajul, eliptic, reface traseul fiinţial, iar sugestia de sub masca 
parodică este aceea a unei necesităţi imperioase de recuperare a unei lumi pierdute, 
a elucidării relaţiei triptice: lume‑om‑divinitate. Parodia nu e gratuită. Scena lumii 
este mai falsă acum decât cea a teatrului, acesta este mesajul pe care îl transmite 
Flavius Lucăcel prin Singurătatea pietrelor, o piesă în care spectatorul este dirijat spre 
descoperirea tragicului existenţial, este invitat la meditaţie, este introdus cu agilitate 
în angrenajul interogaţiei lumii ca scenă atemporală.

Caiete Silvane, nr. 142/ noiembrie 2016, pp. 8-9 
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costinaş ionuţ
Sportul Sălăjean

SPECIAL: O sălăjeancă, 
campioană de 11 ori la rând în 

volei!

Născută din mamă româncă şi din tată nigerian, Nneka Onyejekwe – 
poate cel mai bun produs în materie de volei feminin din ultima perioadă 
– se poate mândri cu performanţe demne de invidiat, 11 campionate câş‑
tigate la rând, cu echipe din România, Elveţia, Franţa şi Germania. Puţin 
sunt cei care ştiu că jucătoarea îşi are originile în Sălaj, mama sa fiind 
originară din comuna Măerişte. În plus, voleibalista de 28 de ani a locuit 
în copilărie, în oraşul de sub Meseş

Ani buni, judeţul nostru a dat nume importante în voleiul românesc, iar 
Aurel Vlaicu, Mircea Abraham, Dănuţ Ciontoş sau Adrian Gontariu sunt câteva 
exemple. La volei feminin, Sălajul nu s‑a prea putut mândri cu echipe pe prima 
scenă, însă are o jucătoare care bate recorduri peste recorduri, nu doar în voleiul 
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din România, chiar şi în cel european. Este vorba de Nneka Onyejekwe, despre 
care puţină lume ştie că îşi are originile în Sălaj.

Născută din mamă româncă şi din tată nigerian, voleibalista de 28 de ani este 
atrasă de aceste zone. Mama sa este originară din comuna Măerişte, iar în primii ani 
ai copilăriei, Nneka a locuit chiar în Zalău, unde şi‑a făcut mai mulţi prieteni. “În 
Zalău am locuit până pe la 10 – 12 ani. Am decis să fac un sport şi având în vedere 
că şi fratele meu a început handbalul la Cluj, am plecat şi eu la acelaşi club, însă la 
secţia de volei”, a spus Nneka.

Voleibalista a fost remarcată prima dată la Cupă Văilor, după care a plecat la 
Cluj‑Napoca la CSS Unirea unde antrenorii au văzut că are calităţi. Cu multă 
muncă şi seriozitate, Nneka a ajuns o jucătoare reprezentativă, care în ultimii 11 
ani a devenit campioană, fie că a evoluat în România, Elveţia, Franţa sau Germania.

De patru ori campioană cu Metalul Galaţi!

Când încă era junioară, Nneka Onyejekwe a făcut un pas uriaş în carieră şi a 
ajuns la cea mai galonată echipă de la vremea respectivă din România. Era Metalul 
Galaţi, care domina autoritar voleiul românesc şi la care, jucătoarea cu origini în 
Zalău a devenit de patru ori la rând campioană, în perioada 2007 – 2010. Tot în 
perioada petrecută la echipa de pe Dunăre, voleibalista a câştigat şi Cupa României, 
de trei ori la rând. “S-a simţit o diferenţă mare când am făcut pasul de la junioare la 
senioare. A fost o experienţă plăcută la Galaţi, unde am lucrat sub îndrumarea unui 
antrenor foarte bun, Zoran Terzic. Eu eram foarte tânără, dar am fost conştiincioasă 
şi m-am pregătit foarte bine, mai ales că eram la cel mai bun club din ţară. Aveam 
17 ani când am debutat în Divizia A1”, ne‑a informat Nneka. Cu Metalul Galaţi, 
jucătoarea a evoluat pentru prima dată şi în Liga Campionilor, unde a avut ocazia să 
se dueleze cu echipe de top din Europa.

Primul transfer “afară”, în Elveţia

După patru ani petrecuţi la Metalul Galaţi, în anul 2010, pentru Nneka 
Onyejekwe a venit şi primul transfer în străinătate, la Volero Zurich. Deşi cam‑
pionatul din Elveţia nu era unul de top din Europa, cu această formaţie, jucătoare 
din Sălaj a ajuns până în sferturile Ligii Campionilor, fiind foarte aproape de fi‑
nal‑four‑ul celei mai importante competiţii europene. Trei ani şi jumătate a pe‑
trecut Nneka la Volero Zurich, cu care a fost triplă campioană în anii 2011, 2012 
şi 2013.“Nivelul campionatului din Elveţia nu pot spune că era mult mai ridicat 
decât cel din România. Practic, noi am dominat toată competiţia internă, iar celelalte 
echipe nu ne puteau face faţă. Aveam o echipă tânără, de perspectivă şi prin ambiţie 
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şi dăruire am reuşit să cucerim trei titluri. Pot spune că acel transfer în Elveţia mi-a 
prins foarte bine, fiindcă am progresat mult”, a spus voleibalista româno‑nigeriană.

Două titluri în Franţa şi unul în Germania!

Cel mai puternic campionat în care a evoluat sălăjeanca a fost cel din Franţa, 
unde a a ajuns în vara anului 2014. A semnat cu Racing Club de Cannes, la care a 
ieşit rapid în evidenţă, astfel că şirul performanţelor nu a fost oprit. De două ori, 
Nneka a ridicat deasupra capului cel mai important trofeu din Franţa, în 2014 şi 
2015, cu echipa din Cannes, jucătoarea bifând prezenţe şi în Liga Campionilor. “În 
Franţa a fost una dintre cele mai frumoase perioade din cariera mea. Am evoluat la o 
echipă importantă, dintr-un oraş frumos, unde lumea iubea voleiul. Când am ajuns 
la Cannes am făcut un pas foarte mare în carieră. Am căpătat încredere în ceea ce pot 
să fac”, ne‑a dezvăluit voleibalista, care are în palmares şi un titlu de campioană în 
Germania cu Dresdner Sportclub 1898, care a fost câştigat anul trecut.

Revenirea în ţară, la Volei Alba Blaj

După mai bine de şase ani petrecuţi în campionatele din străinătate, sălăjeanca 
Nneka a decis în vara anului trecut să revină în ţară. A primit o ofertă tentantă de 
la Volei Alba Blaj, cea mai puternică echipă din România, care a devenit de trei ori 
la rând campioana României. Cu echipa din Blaj, jucătoarea noastră şi‑a trecut în 
cont eventul, pe care l‑a reuşit în sezonul 2016 – 2017.

“La Volei Alba Blaj avem o echipă foarte bună, iar cu majoritatea jucătoarelor 
eu am mai jucat prin Elveţia şi în Franţa. Mă bucur că la această echipă am reuşit 
eventul. Antrenorul Darko Zakoc este un profesionist şi a ştiut să formeze o echipă. 
A fost o diferenţă foarte mare între noi şi celelalte echipe, pe tot parcursul sezonului”, a 
spus jucătoarea.

“Nivelul voleiului din România este destul de bun”

Aflată la a doua “aventură” în România, după cea din perioada 2007 – 2010 
de la Metalul Galaţi, Nneka Onyejekwe are acum ocazia să evolueze tot în tricoul 
unei formaţii care domină voleiul feminin. La Volei Alba Blaj, jucătoarea are deja 
două trofee, campionatul şi Cupa României, dar îşi propune şi alte realizări, mai 
ales că în această vară a optat să îşi prelungească înţelegerea cu echipa din Ardeal.

“Am ales să îmi prelungesc contractul la Blaj, fiindcă m-am simţit foarte bine 
la această echipă. Suntem foarte respectate şi apreciate şi acest lucru nu îl întâlneşti 
în toate cluburile din România. Seriozitatea şi profesionalismul celor de aici m-au 
determinat să continui la Alba Blaj. A contat şi stabilitatea financiară, ceea ce în sport 
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este mare lucru. Am avut o experienţă neplăcută la Galaţi, cu foarte multe restanţe şi 
nu mai vreau să trec prin aşa ceva”, ne‑a spus Nneka.

După un an de la revenirea în România, sălăjeanca consideră că nivelul vole‑
iului românesc s‑a mai îmbunătăţit, dar este de părere că sportul sub fileu ar fi şi 
mai bine cotat dacă ar fi mediatizat mai mult. “Nivelul voleiului românesc este unul 
bunicel. Nu îl putem compara cu cel din ţări precum Turcia, Rusia sau Italia, dar ne 
apropiem de ele. Îl putem compara cu campionatele din Franţa, Germania, ţări unde 
voleiul nu este atât de ridicat ca şi alte sporturi. Din nefericire fotbalul este cel mai 
mediatizat sport, în timp ce voleiul este departe. Handbalul şi tenisul, de multe ori au 
un plus şi depinde foarte mult de rezultate”, a adăugat jucătoarea.

“Vreau cât mai multe titluri, dar cel mai important este să fiu 
sănătoasă”

Din 2007, Nneka bate record peste record, iar la fiecare echipă la care a evo‑
luat a reuşit să devină campioană. Voleibalista a ajuns să contabilizeze 11 titluri la 
rând, o performanţă demnă de invidiat, dar nu vrea să se oprească aici şi îşi propune 
şi în sezoanele următoare să devină campioană. “Mă bucur de aceste reuşite, dar pen-
tru mine nu reprezintă ceva ieşit din comun. Poate a devenit o obişnuinţă ca în fiecare 
an să câştig un titlu. Eu cred că o satisfacţie mult mai mare este când câştigi o medalie 
la un campionat european, mondial, sau câştigi un trofeu european. Nu este târziu 
să obţin şi o astfel de realizare, dar este mult mai greu. Vreau să continui acest şir de 
trofee câştigate, dar cel mai important este să fiu sănătoasă. Din moment ce voi fi să-
nătoasă, nu cred că vor fi probleme să obţin în continuare performanţe. Am încredere 
în antrenorul Darko Zako, în echipa pe care şi-a ales-o şi cred că împreună vom reuşi 
ca şi în noul sezon să ne îndeplinim obiectivul la Volei Alba Blaj”, a precizat Nneka.

“Nivelul la echipa naţională este destul de slab”

Chiar dacă este pe jumătate nigeriancă, Nneka se poate considera o româncă 
adevărată, mai ales că încă de la vârsta de 18 ani îmbracă tricoul naţionalei de volei 
feminin. Sub tricolor, jucătoarea a bifat şi două prezenţe la un turneu final, însă 
fără prea mari realizări la o astfel de competiţie.“Din nefericire nivelul la naţionala 
noastră este destul de slab. Celelalte naţionale cresc, iar noi cam batem pasul pe loc. Eu 
am fost la două turnee finale cu România, în 2011 şi 2015, dar nu este suficent doar 
să ajungi la astfel de competiţii, dacă nici măcar nu reuşeşti să treci de grupe.Când te 
califici la o astfel de competiţie, toată lumea îşi doreşte să poată lupta pentru o meda-
lie. În momentul de faţă, România nu poate decât să viseze la aşa ceva. La naţionala 
masculină, situaţia este şi mai dureroasă, fiindcă România nu s-a mai calificat la un 
turneu final de foarte mult timp.Este păcat, deoarece avem jucători buni în România, 
atât la băieţi, cât şi la fete, dar nu este suficient”, consideră Nneka.
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“Sunt un fan al campioanei Volei Municipal Zalău”

Chiar dacă a plecat de ceva timp de pe meleagurile sălăjene, Nneka Onyejekwe 
se poate considera o zălăuancă, având în vedere că în oraşul de sub Meseş a copilărit 
până la 12 ani. Tocmai de aceea, jucătoarea este şi un fan al echipei Volei Municipal 
Zalău, pe care a susţinut‑o moral în lupta pentru titlu. “Am urmărit echipa din 
Zalău. Cu Volei Municipal am ţinut în această luptă la titlu şi mă bucur că au deve-
nit campioni. Chiar sunt un fan al echipei din Zalău, fiindcă din acest oraş am mulţi 
prieteni, iar eu am copilărit la Zalău.Volei Municipal a meritat să fie campioană. Am 
văzut că în sezonul regulat nu s-a mişcat foarte bine, dar a atins vârful de formă în 
momentul în care trebuia, în play-off. Acolo s-a făcut diferenţa. Echipa Zalăului a 
fost mai valoroasă decât Craiova sau Galaţi”, ne‑a mărturisit jucătoarea.

Trebuie precizat că în timpul liber, voleibalista îşi mai face timp pentru câte o 
vizită la Zalău, mai ales că în acest oraş locuiesc părinţii săi.



INTERVIU: Punct final pentru 
impresionanta carieră fotbalistică 

a “bunicului” Grigore Păşcuţă!

Fostul simbol al Armăturii Zalău a agăţat “ghetele în cui” la 57 de 
ani,la finalul unui sezon în care a fost jucător de bază în Liga a IV-a la 

Cetatea Buciumi

Se spune că pe un sportiv îl defineşte în 
primul rând seriozitatea de care dă dovadă la 
pregătire şi în teren, iar mai apoi talentul pe 
care îl are. Ei bine, Grigore Păşcuţă (n. 27 iunie 
1959) a îmbinat perfect aceste lucruri şi ajuns 
să fie un jucător emblematic pentru fotbalul 
sălăjean. A jucat 13 ani la nivelul Ligii a II‑a şi a 
strâns peste 300 de meciuri la acest nivel, mar‑
când peste 100 de goluri în tricoul unei singure 
echipe: Armătura Zalău. A activat peste 40 de 
ani în fotbal şi şi‑a încheiat cariera la o vârstă 
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înaintată pentru orice sportiv, 57 de ani. Asta după ce în aceşti ani a fost jucător de 
bază fie că a jucat la Armătura, Minerul Sărmăşag, Silvania Cehu Silvaniei, Inter 
Cizer, Juventus Crişeni, Meseşul Treznea, Gloria Bobota, Recolta Agrij sau Cetatea 
Buciumi, echipă în tricoul căreia s‑a retras cu ocazia ultimei meci din sezonul 2016 
– 2017, cel cu Benfica Ileanda. Decizia retragerii a venit ca din senin, iar Grigore 
Păşcuţă şi‑a anunţat colegii şi pe cei din conducere doar înaintea meciului, fără să 
dorească să iasă prea mult în evidenţă.

Ca şi presă sportivă, noi am considerat că acest moment trebuie marcat şi am 
realizat un interviu cu Grigore Păşcuţă, cel care liniştit poate fi un exemplu pentru 
tinerii din ziua de azi, atât în viaţa de zi cu zi, cât mai ales în fotbal.

 

“Reţeta succesului a fost viaţa organizată şi disciplinată din toate 
punctele de vedere”

 

Reporter: În primul rând felicitări pentru cariera impresionantă din fotbal. 
Care este secretul celor peste 40 de ani în <meseria> de fotbalist ?

Grigore Păşcuţă: Vă mulţumesc pentru aprecieri. Da, sunt peste 40 de ani 
în care am jucat fotbal şi sunt fericit de cariera pe care am avut‑o.  Secretul sau 
reţeta succesului cred că a fost viaţă organizată şi disciplinată din toate punctele de 
vedere pe care am avut‑o. Cu asta am spus totul. Eu cred că totul pleacă şi de la 
modul cum eşti crescut şi învăţat de mic de către părinţi, iar acest lucru m‑a ajutat 
şi în fotbal.

 
Rep.: Aţi luat această decizie importantă mai discret, deoarece foarte puţini 

ştiu că aţi  agăţat <ghetele în cui>. Ce sentimente v‑au încercat în momentul în 
care aţi ieşit de pe gazon ?

G.P.: Nu am vrut să ies în relief cu această retragere, fiindcă totuşi este Liga 
a IV‑a, iar fotbalul adevărat a fost când am jucat la nivelul ligii secunde. Mi‑am 
anunţat colegii chiar înainte de meciul cu Benfica Ileanda şi toţi au rămas surprinşi. 
Am luat această decizie fiindcă pentru un sportiv este cel mai frumos să se retragă 
în glorie. Mai puteam să joc fotbal liniştit la nivel de Liga a IV‑a, dar am decis că 
acum este momentul să agăţ ghetele în cui, cum se spune. Nu a fost chiar aşa uşor 
să iau această decizie, deoarece în cei peste 40 de ani de fotbal am cunoscut multe 
satisfacţii.
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“Am început fotbalul doar la 17 ani, dar am recuperat în timp…”

Rep.: La ce vârstă aţi început fotbalul şi care a fost prima echipă pentru care aţi 
evoluat?

G.P.:  Abia după ce am plecat la Baia Mare pentru a doua treaptă a liceului, 
acolo am început şi fotbalul la 17 ani. A fost o vârstă mai înaintată să spun aşa, 
fiindcă am prins doar un an de juniorat. Prima dată am evoluat în Liga a IV‑a din 
Maramureş la SUT Baia Mare, dar după un sezon am fost transferat la Minerul 
Băiţa cu care am jucat timp de doi ani în Divizia C. Pot să spun că am făcut saltul la 
un eşalon superior în mai puţin de doi ani după ce m‑am apucat de fotbal.

Rep.: Care a fost vârful carierei?
G.P.: Fără discuţie, vârful carierei a fost la Armătura Zalău, în perioada 1982 – 

1987. După mine, între anii respectivi a fost cea mai bună perioadă din istoria celor 
de la Armătura Zalău. Două sezoane la rând am fost angrenaţi în lupta la primele 
locuri din serie, iar într‑un sezon îmi aduc aminte că ne‑am clasat pe locul 4, iar în 
alt campionat am încheiat pe locul 5.

“În perioada mea,jucătorii jucau cu sufletul şi nu se gândeau doar la 
bani”

Rep.: Practic aţi prins mai multe perioade în fotbal. Ce ar fi de spus ca şi o 
comparaţie între fotbalul de acum 20 – 30 de ani şi cel de acum?

G.P.: În acea perioadă, fotbalul era mult mai organizat, iar în Liga a II‑a, ni‑
velul era foarte ridicat, fiindcă erau trei serii cu câte 18 echipe. Seria din care făcea 
parte Armătura Zalău era foarte puternică şi ne duelam cu foste prim‑divizionare, 
din Arad, Bihor, Satu Mare, Baia Mare, chiar şi Bistriţa. Şi jocul în sine al echipelor 
era mult mai bun şi spectaculos. În primul rând, jucătorii nu alergau doar după 
bani, ci jucau cu mai multă dăruire şi puneau suflet. În ziua de azi, indiferent de 
nivel, banul primează şi din câte aud şi la Liga a IV‑a sunt echipe care oferă bani 
jucătorilor. La acest nivel, fotbalul ar trebui să se joace din plăcere.

 Rep.: Ce sfat le puteţi oferi tinerilor fotbalişti, care îşi doresc să facă perfor‑
manţă în acest sport?

G.P.: În primul rând, tineretul din ziua de azi nu prea are atracţie spre fot‑
bal şi în special pentru sport. Ei au alte priorităţi, cum sunt telefoanele, tabletele, 
internetul şi jocurile, care nu sunt deloc sănătoase. Sportul şi mişcarea sunt cele 
mai sănătoase. Sunt şi copii care îşi doresc să facă performanţă, dar pentru a reuşi, 
trebuie să se pregătească intens şi să fie foarte serioşi. Ei trebuie să conştientizeze că 
viaţa de fotbalist este scurtă şi trebuie să obţi maxim din această perioadă, mai ales 
că acum din fotbal se pot câştiga bani frumoşi.
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“Am fost aproape de un transfer în Liga 1 la Gloria Bistriţa”

 

Rep.: Totuşi, aţi strâns sute de meciuri în Liga a II‑a şi a‑ţi marcat foarte multe 
goluri. Ce l‑a împiedicat pe Grigore Păşcuţă să ajungă pe prima scenă a fotbalului 
românesc?

G.P.: Dacă începeam fotbalul cum se începe acum la 8 – 10 ani, probabil ajun‑
geam mult mai sus, la o echipă din prima ligă. Am fost însă aproape de un transfer 
la Gloria Bistriţa. Jean Pădureanu a insistat să merg la Bistriţa, dar am fost neho‑
tărât. Eram şi proaspăt căsătorit şi nu avea cine să mă îndrume, aşa că am renunţa. 
Probabil dacă plecam acolo altfel se schimba viaţa de fotbalist, însă nu regret nimic 
şi cum am mai spus‑o, sunt mulţumit de activitatea fotbalistică pe care am avut‑o.

 

“Cetatea Buciumi este un exemplu de urmat”

 

Rep.: Cetatea Buciumi a fost ultima echipă din carieră la care aţi evoluat. 
Cum a fost perioada petrecută aici?

G.P.: Locuiesc în mare parte la Buciumi, de unde este soţia mea şi asta m‑a şi 
determinat să activez la Cetatea de când s‑a înfiinţat echipa. Au fost patru ani fru‑
moşi. Am format un colectiv frumos, împreună cu domnul primar şi cu domnnul 
antrenor Dan Lucaciu. Şi băieţii au fost excelenţi şi ne‑am înţeles foarte bine, atât 
în teren, cât şi în afara lui. Cetatea Buciumi este un exemplu de urmat. Am câştigat 
Seria Est din Liga a V‑a, încă din primul an, după care în al doilea sezon ne‑am cla‑
sat pe locul secund. În al treilea an am câştigat din nou fără probleme campionatul, 
iar în Liga a IV‑a ne‑am descurcat foarte bine pentru o nou‑promovată. Puteam 
termina chiar pe locul 6 dacă eram mai atenţi la unele meciuri.

Rep.: Nu aţi fost convins de cei de la Buciumi să revenţi asupra deciziei de a 
vă retrage din fotbal ?

G.P.: I‑am luat prin surprindere, atât pe colegi, cât şi pe cei din conducere. 
Toţi au spus că nu cred, însă hotărârea este luată şi nu mai revin asupra ei. Simt că 
m‑am lăsat de fotbal când trebuie. Nu vreau să apară discuţii şi poate peste câtva 
timp să vină unii sau alţii şi să îmi sugereze să mă retrag. După mine această de‑
cizie de a mă retrage este foarte bună.  Aş vrea  să le urez baftă celor de la Cetatea 
Buciumi, să aibă rezultate foarte bune în continuare la nivelul la care evoluează.
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“Voi continua să joc, dar pentru… Armătura Old Boys”

 

Rep.: Va putea trăi Grigore Păşcuţă fără fotbal ?
G.P.: În niciun caz nu mă voi îndepărta de acest sport pe care îl îndrăgesc 

foarte mult. Chiar dacă nu voi mai juca la vreo echipă sau într‑un meci oficial, cu 
siguranţă vor fi lângă cei de la Cetatea Buciumi, iar când voi avea posibilitatea voi 
fi prezent şi îi voi susţine. Duminicile mai trebuie petrecute şi în familie, fiindcă 
până acum am fost tot plecat la fotbal. Şi acest aspect a contat în luarea deciziei de 
a mă retrage. Cu siguranţă voi mai juca câte un fotbal cu prietenii şi voi mai face 
mişcare. Nu în ultimul rând voi continua să joc pentru Armătura Old Boys, cu care 
participăm la mai multe competiţii şi memoriale.

 
Cariera lui Grigore Păşcuţă:

1976 – 1977: S.U.T Baia Mare
1977 – 1979: Minerul Băiţa
1979 – 1990: Armătura Zalău
1990 – 1991: Minerul Sărmăşag
1991 – 1995: Armătura Zalău
1995 – 1996: Silvania Cehu Silvaniei
1996 – 1997: CSM Armătura
1997 – 1998: Minerul Sărmăşag
1998 – 2000: CSM Armătura
2000 – 2003: Inter Cizer
2003 – 2004: Juventus Crişeni
2004 – 2006: Meseşul Treznea
2006 – 2008: Gloria Bobota
2011 – 2013: Recolta Agrij
2013 – 2017: Cetatea Buciumi
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Horaţiu Bogar, “vocea de aur” din 
fotbalul sălăjean

Vicepreşedintele de la AJF Sălaj, care este şi conducătorul echipei 
Silvania Cehu Silvaniei, are o mare pasiune asupra muzicii, fiind so‑

list vocal şi interpret de muzică populară!

 Fotbalul şi muzica nu ai zice că se îmbină, fiind 
vorba de două categorii sau hobby‑uri diferite. 
Însă, în cazul lui Horaţiu Bogar, acestea sunt două 
pasiuni care se împacă foarte bine.

În fotbalul din Sălaj, Horaţiu Bogar este cu‑
noscut ca fiind preşedintele de la Silvania Cehu 
Silvaniei, dar şi vicepreşedinte la AJF Sălaj. Puţină 
lume din anturajul “sportului rege” din judeţul nos‑
tru îl cunoaşte ca fiind şi interpret de muzică popu‑
lară, solist vocal dar şi component al unui ansamblu 
folcloric din Cehu Silvaniei.

 Primul pas în muzică… la corul bisericii!

Pentru Horaţiu Bogar, fotbalul a fost marea pasiune în vremea junioratului, 
de vreme ce a evoluat la Minerul Baia Sprie, FC Baia Mare, iar în Divizia C a strâns 
mai multe prezenţe în tricoul celor de la Silvania Cehu Silvaniei.

Desele accidentări l‑au făcut să o lase mai uşor cu fotbalul, astfel că s‑a axat 
pe muzică, pasiune care ne‑a dezvăluit că o moşteneşte din familie. “Cel mai 
mult mi-a plăcut fotbalul, dar am pus accent şi pe muzică, după ce am văzut că 
nu mai pot juca, din cauza unor accidentări. M-am axat încet-încet pe partea 
cu… cântatul. Practic, este o moşternire din familie, unchiul meu fiind compo-
nent la Ansamblul Transilvania din Baia Mare”, ne‑a declarat Horaţiu Bogar. 
 

Mai întâi de toate, în muzică trebuie să ai voce şi se pare că Horaţiu Bogar a 
stat bine la acest capitol. Primii paşi i‑a făcut în corul bisericii la Cehu Silvaniei, 
după care a făcut parte din grupul vocal‑instrumental Plaiuri Codreneşti, ca în mo‑
mentul de faţă, vicepreşedintele AJF Sălaj să facă parte din Ansamblul “Poieniţa” al 
Casei de Cultură din Cehu Silvaniei.

 
“Prima dată am fost cooptat în corul bisericii, la Cehu Silvaniei de către domnul 
profesor Oliviu Ardeleanu Dumnezeu Să-l ierte. Apoi am activat în cadrul grupu-
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lui – Plaiuri Codreneşi, iar prin influenţa unor persoane din grup, am ajuns să cânt 
şi singur. În momentul de faţă sunt component al Ansamblului Poieniţa al Casei de 
Cultură din Cehu Silvaniei. Un impact mare asupra mea a avut profesorul Oliviu 
Ardeleanu, care m-a încurajat şi mi-a spus că pot mai mult”, a mai spus Horaţiu 
Bogar.

 

“Muzica este <amanta mea>”, a spus Horaţiu Bogar 

Chiar dacă este om de afaceri din Cehu Silvaniei, conducător la echipa de fot‑
bal, dar şi vicepreşedinte la AJF Sălaj, Horaţiu Bogar îşi face timp şi pentru muzică, 
pe care deocamdată o percepe ca şi pe un hobby, mai în glumă, mai în serios, ca şi 
pe o amantă, după cum spune chiar el.

 
“Sper să duc această plăcere cât mai mult timp. Nu este chiar aşa simplu să te apuci 

şi  să cânţi, fiindcă necesită ore de lucru. Până la urmă şi sacrificii, ca în orice domeniu. 
Chiar dacă am un program încărcat, încercăm să le facem pe toate cât mai bine. Muzica 
este <amanta mea>”, a sunat declaraţia hazlie a conducătorului de la Silvania. 
 

În zilele noastre, un artist bun, un solist vocal, chiar şi un interpret de mu‑
zică câştigă sume importante din spectacole sau evenimente. Nu este şi cazul lui 
Horaţiu Bogar, cel care deocamdată face totul din plăcere, fără prea mari câştiguri 
financiare, mult mai importantă fiind pasiunea şi câştigurile sufleteşti, pe care le 
realizează, după diferitele evenimente şi spectacole la care participă.

 
“Tot ce fac este mai mult din plăcere şi nu pot spune că produc bani din chestia 

asta. Deocamdată am investit mai mult. Nu îţi trebuie mai mult decât lumea să te 
aplaude, iar la finalul unui spectacol să vină să îşi facă o poză cu tine”,  este de părere 
Bogar.

 
În acest an îşi lansează primul album! 

Orice activitate se naşte din pasiune, dar deja Horaţiu Bogar a trecut la o nouă 
etapă în cariera muzicală şi urmează să îşi lanseze primul album. La acest capitol lu‑
crează intens şi are deja finalizate 12 piese. “Mă duc sara pă uliţă”, “Auzi codru 
glas de cuc” sau “Lume câte rele ştiu”sunt câteva dintre melodiile solistului, 
primul său album urmând să fie finalizat în acest an şi va avea 15 piese.

 
“Sunt melodiile mele. Un domn din Fărcaşa, Cristian Anghel m-a ajutat cu 

textul, în timp ce linia melodică a fost alcătuită de către Titus Câmpean din Zalău, 
la fel şi înregistrările. În acest an o să scot primul album cu 15 piese. Deocamdată am 
12 piese imprimate şi mai lucrez la trei. Ca să fie mai stufos şi mai de impact îl voi 
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scoate alături de Deisa Maria Buzgău, care este o solistă foarte bună, cu conservatorul 
terminat”, ne‑a informat Horaţiu Bogar.

 
El se poate lăuda până în prezent cu un album de colinde intitulat:â€ˆCo‑

linde din “Å¢ara Codrului”, care a fost compus alături de grupul Plaiuri 
Codreneşti şi de  Radu Ciordaş – renumitul interpret al cântecului codrenesc.

 
Spectacole în afara judeţului, chiar şi la Braşov!

Având deja o experienţă bogată în domeniu, Horaţiu Bogar a participat în ulti‑
ma perioadă la diverse spectacole, împreună cu ansamblul din care face parte. Dacă 
la serbările şi evenimentele din Sălaj a fost prezent în dese rânduri, vicepreşedintele 
de la AJF Sălaj a participat şi în afara judeţului, chiar şi la Braşov.

 
“Am fost prin Maramureş, la Vişeu, Sighet, Dumbrăviţa, dar am fost şi la 

Braşov. Cel mai important spectacol a fost când eram la Plaiuri Codreneşti şi am par-
ticipat la un festival de colinde cu grupul, alături de cântăreţul Radu Ciordaş, în piaţa 
de la Braşov. A fost ceva foarte frumos. Lumea ne-a aplaudat la scenă deschisă, ne 
ruga să mai cântăm, iar la final foarte mulţi au venit să se fotografieze cu noi. A avut 
un impact foare mare acel spectacol. Pe unde mergem, noi prezentăm şi dansuri de 
Banat, Maramureş, de pe Valea Someşului şi Valea Agrijului, iar publicul este foarte 
încântat. Am mai fost şi pe la diferite spectacole organizate în scop caritabil”, spune 
ineditul solist de muzică populară.

Horaţiu Bogar întreţine atmosfera la nunţi, botezuri sau diferite 
petreceri

Între timp, Horaţiu Bogar a ajuns cunoscut nu doar prin spectacole, ci şi prin 
diferitele evenimente la care cântă. Mai nou, acesta întreţine atmosfera la nunţi, 
botezuri, dar şi la diferite petreceri. Practic, totul a început de la prieteni, care pe la 
diferite ocazii îl rugau să ia microfonul şi să cânte.

 
“La spectacole cânt doar melodiile mele, dar când plec la vreun eveniment şi cânt la 
program, acolo interpretez şi alte melodii. Totul a început de la petreceri, când luam 
microfonul şi cântam melodii preluate. Prietenii îmi spuneam că am voce şi insistau 
să le cânt. Deocamdată nu am luat o nuntă întreagă, doar la program de două-trei 
ori. La nunţi am mai fost chemat împreună cu dansatorii din ansamblu. Sunt foarte 
multe cereri de genul acesta”, a adăugat Bogar, care susţine că muzica populară are 
trecere mare la o nuntă.

 
“Este altceva când pe lângă un DJ mai există şi un interpret de muzică populară. În 
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zona noastră este o obişnuinţă cu formaţii la nuntă şi este un lucru bun”, a punctat 
“vicele” AJF.

 
Sâmbăta la cântat, iar duminica la fotbal!

Prins cu propriile afaceri, cu fotbalul şi muzica, vrând‑nevrând, activităţile lui 
Horaţiu Bogar se mai suprapun şi nu puţine au fost cazurile când preşedintele de la 
Silvania a fost  sâmbăta la cântat pe la diferite evenimente, iar duminica a participat 
la meciurile din campionat ale echipei din Cehu Silvaniei.

“La mine, muzica se combină foarte bine cu fotbalul. Aş putea să le zic la băieţi, 
voi jucaţi cum cânt eu. S-a întâmplat de mai multe ori ca sâmbăta să fiu la vreo nuntă 
sau eveniment, iar duminica la fotbal. Am fost la spectacol şi aveam meci în aceeaşi 
zi. Îmi era greu, dar vorbeam des cu cei care erau prezenţi la joc, despre evoluţia sco-
rului”, a spus Bogar, care de multe ori a fost pus în postura de a renunţa la un meci 
de fotbal, pentru un spectacol.

“Din postura de conducător de echipă, am renunţat de multe ori la fotbal, pentru 
un spectacol, fiindcă era cine să rămână pe bancă şi să se ocupe de treburile organiza-
torice. La spectacol însă trebuia să fiu prezent, fiindcă nu era cine să mă înlocuiască. 
Dacă încă eram jucător, cred că aş fi lăsat un spectacol şi veneam să joc fotbal, dar din 
păcate nu mai pot face treaba aceasta, din cauza accidentărilor”, a mai spus preşedin‑
tele de la Silvania.

 
“Dacă mă axam doar pe muzică, acum eram mult mai sus” 

Pe lângă muzică, fotbalul este marea pasiune pentru Horaţiu Bogar, cel care 
a pus bazele reînfiinţării echipei Silvania Cehu Silvaniei, după ce în oraş a fost o 
perioadă moartă, în care nu s‑a putut vorbi de “sportul rege”.

 “Pentru copii am ales să ne zbatem şi să mergem mai departe cu echipa din 
Cehu Silvaniei. Grupa de juniori este pe locul 3 şi are ambiţii să câştige campionatul. 
În plus, avem şi juniorii D, iar din anul 2017 intenţionăm să mai formăm două 
grupe de juniori. Trebuie să avem o pepinieră foarte bună, după care să emitem pre-
tenţii la primele locuri. Este mai uşor să aducem doi-trei jucători din afară, când noi 
avem formată pepiniera noastră”, susţine Horaţiu Bogar, cel care înainte să revină la 
Cehu Silvaniei a avut rezultate bune în fotbalul din Satu Mare, unde a luat o echipă 
din Liga a V‑a şi a promovat‑o în eşalonul superior.

 
“Nivelul fotbalului din Sălaj începe să se îmbunătăţească”, este de părere 

Horaţiu Bogar 
 

Din februarie 2015, Horaţiu Bogar deţine şi funcţia de vicepreşedinte la AJF 
Sălaj şi este implicat direct în unele probleme care se ivesc în fotbalul mic de la noi 
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din judeţ. Despre funcţia pe care o ocupă în conducerea AJF, dar şi despre nivelul 
fotbalului din Sălaj, Horaţiu Bogar a spus.

 “După alegeri a fost acel episod cu boicotul arbitrilor, iar acea problemă ne-a 
afectat. Cum ştim să ne bucurăm de victorii, trebuie să ştim să şi pierdem şi să fim 
fair-play. Încet-încet lucrurile au intrat pe făgaşul normal şi cred că s-au rezolvat 
multe probleme. Nivelul fotbalului din Sălaj începe să se îmbunătăţească şi ar fi şi 
mai ridicat, dacă unii primari s-ar implica mai mult. Trebuie implicare mai multă 
din partea autorităţilor, pentru a ajunge la nivelul campionatelor din judeţul Satu 
Mare sau din judeţele celelalte. Arbitrajele sunt destul de bune, la fel şi comportamen-
tul conducătorilor. Eu zic că sunt tot mai puţine certuri şi scandaluri. S-a îmbunătăţit 
nivelul şi la juniori şi trebuie pus accentul pe această ramură”, a încheiat Horaţiu 
Bogar.
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Fejér lászló
Hepehupa

,, Él a bukaresti református 
magyar egyház ”

Bécsi tudósítás bukaresti magyarokról

Egy naplóíró 1897. január 19‑én jegyzi a következő két mondatot : ,, A 
Századokban ma is kellemes, de leginkább tanulságos cikket olvastam a bécsi volt 
magyar lapok történetét illetőleg. 

Bécs szülő anyja a magyar lapirodalomnak, de emelett igen sok veszélynek is.”
 A Magyar Tudomámyos Akadémia kiadásában 1885‑ben jelent meg a 

Hazai és külföldi folyóiratok magyar tudományos repertóriuma. A címek és évek sorozatát 
áttekintve tűnik szembe: Bécs előtt Pozsonyban jelent meg a Magyar Hírmondó 
1780‑86 között, csak ezután, 1787‑1792., majd 1794. és 1796. valamint 1799‑1834. 
években a Magyar Kurír című kiadvány, valóban Bécsben. A rövid életű, bécsi kia‑
dású Magyar Musa 1787‑1789‑ben, hasonlóan a Habsburgok székhelyén, 1833‑ban 
a Sokféle nevű kiadvány, mely a jelzett esztendőben 104 lapszámot tudott maga mö‑
gött december végén. A könyvalakú, formátumú hetente két megjelenéssel vál‑
tozatos tartalmat közölt, ezt jellemzi, hogy nyelvi vitán kívül matematika, törté‑
nelem, vers sőt anekdoták, mulatságos történetek Apróságok állandó címmel, tehát 
sokféle olvasnivalót találtak a Sokfélében az olvasók. Augusztus 23‑án megjelent 
68. számában a cikkíró megjelölése nélkül, két utolsó oldalán A Bukaresti Magyarok, 
és Sükei című írást a következő számban folytatták, jóval nagyobb terjedelemben, 
szerzőként Lednig Sándor neve szerepel, foglalkozása szerint orvos. Pontos, biztos 
adat nincs arról, mióta éltek Bukarestben magyarok, hanem több olyan írásra bu‑
kkanhat a kutató, amelyek azt tanúsítják, a jelenlegi román fővároson kívül több 
helységben telepedett le egy‑egy csoportjuk a fejedelemség korában, kik időlege‑
sen, kik meg végleg beolvadtak az ottani népességbe. Történetüket nyomozni nem 
nehéz, néhányan, de kiváltképpen megtette Beke György író, újságíró, akinek gon‑
dozásában jelent meg Koós Ferenc : Életem és emlékeim a Kritéria Könyvkiadónál 
1971‑ben. Bevezető tanulmányt írt a könyvhöz, akár ez is könyv lehet félszáznál 
több oldallal, ezt kiegészítő jegyzetekkel, a tanulmányhoz felhasznált művek és az 
emlékiratban szereplők neveivel, fontosabb adatokkal. 

 Koós Ferenc szemelvényekben közölt emlékiratában lelkipásztor elődö‑
kről is beszámolt, külön fejezet A bukaresti református egyház alapítója és előttem szolgált 
papjai címmel. Nos, a bécsi lapban szereplő Sükei Imre lelkipásztor volt az egyház 
alapítója, 33 éven át, 1815‑től 1848‑ig bukaresti pap. Róla jegyezte meg az emlékíró, 



Fejér László / Anuarul presei sălăjene 2017 • 37

Sükei Imre Küküllő megyében, Szőkefalván született, Kolozsvárt  tanult, ellenben 
nem tudni : küldték vagy önként ment Bukarestbe. Koós inkább az önkéntességre 
gondolt, aki ,, látva, hogy van annyi református hitű magyar, kikből egy zsenge re‑
formátus egyházat lehetne szervezni, fellépett és prédikálni kezdett, előbb az ottani 
szász evangélikus templomban, de később jobbnak vélte híveivel együtt, hogy el‑
szakadjanak a szász egyháztól, melyhez szerződésileg úgysem tartoztak, és külön 
magyar ajkú egyházat alapítsanak.” (172.o.) 

 A bécsi lapban beszámolót közlő orvos, noha Sükeivel személyesen 
találkozott, nyilván kevesebb adatot tudhatott szerezni a bukaresti magyar re‑
formátusokról, annál hitelesebben írhatott Koós Ferenc. Szerencséjére szol‑
gálata idején még megismerhetett néhányat az alapítók közül, akiket ő temetett 
el 1855‑1860 között. A visszaemlékező alapítók erősítették meg, telket Sükei 
vásárolt, építtetett fatemplomot, fatornyot; az anyagiakért, azaz adományért járt 
Erdélyben, Magyarországon, Konstantinápolyban, és ,, tény, hogy kétezer s pár 
száz arany tőkepénze volt a bukaresti református egyháznak 1855 tavaszán.” Az 
építkezések után ,, kétezer arany tőkét hagyott halálakor ” (172.o.).

 Sükei 1848. január 19‑én hunyt el, Bukarestben temették el neje mellé, 
aki Kis György mészáros Mária nevű lánya volt. Két fia Nagyenyeden, a kollégium‑
ban tanult, Károly nevű fia tanár lett, 1848. március 15‑én Pesten, Petőfi s Jókai 
mellett szerepelt; testvére, Lajos a szabadságharc után a színészek nyomorú sorsát 
élte.

 A bukaresti lelkész gyarlóságairól is olvasni az emlékiratban, érdemeként 
írja: ,, Ő nemcsak a bukaresti református egyházat alapította, hanem koronként 
meglátogatta a ploiesti‑i, pitești‑i, craiovai református hitsorsosokat, és azoknak 
is istentiszteletet tartott. Két szürke lováról, melyekkel úgy Romániában, mint 
Erdélyben utazgatott, mindenki ismerte.

 Családjából ma már senki sincs életben; de él a bukaresti református ma‑
gyar egyház, s fenn fogja tartani emlékezetét az idők végezetéig.... ’’ (175.o)

 A jelen hosszú bevezető háttere annak a dokumentumnak, amely a bécsi 
lap tudósításához szolgál magyarázattal.  



38 • Anuarul presei sălăjene 2017 / Ioana Gale

ioana Gale
Sălajul pur şi simplu

„Dacidava” sau Dealul Cetății, 
un loc de poveste, o poveste a 

Măgurii. Partea 1

Până să ajungem la Dacidava, tragem o cortină imaginară și ne transpunem cu 
gândul în trecut, într‑un timp în care Șimleul se numea acasă. Un Șimleu cochet 
și liniștit, un oraș‑perlă a împrejurimilor, adevărata reședință neoficială a județului, 
înconjurată de dealuri ce parcă păzesc așezarea și străjuiesc comorile din ea. Odată 
ajuns în Șimleu, „parcă și aerul e mai proaspăt”, așa cum obișnuia să spună Iuliu 
Maniu când ajungea la Bădăcin, e acel miros de acasă, blând, cald, o mireasmă ce 
devine drog. Printre amintiri și nostalgii, doi eterni șimleuani în suflet urcă (pentru 
a câta oară?) poteca către locul numit Dacidava. Drumul e ghidat de arheologul 
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Horea Pop care, de fiecare dată, pune la loc de cinste, pe harta cunoașterii, povești 
veridice care reîntregesc tabloul peisajului șimleuan. De astă dată, ne poartă ochii 
minții în vremea uneia dintre cele patru cetăți care au existat din vechi timpuri pe 
Măgura șimleuană, și anume, Dacidava. Cu toate că specialiștii ocolesc termenul 
de „Dacidava”, în mentalul colectiv de la poalele Măgurii acel loc este cunoscut în 
continuare ca Dacidava și există o explicație pentru acest lucru.

Povestea Cetății în care a locuit inclusiv familia Bathory și mitul 
tunelului inexistent

Pe Dealul Cetății, în locul cunoscut ca „Dacidava” a existat o cetate‑reședință 
a unui nobil dac, cetate care a fost cucerită și distrusă de romani la debutul secolului 
II, iar în secolul XI a fost construită o altă fortificație, cea medievală. Până în secolul 
XIII cetatea era din lemn, iar mai apoi, în intervalul XIII‑XV, cetatea a fost refăcută 
în piatră. Cu toate că „Dacidava” era locuită de un aristocrat dac, reședința princi‑
pală unde locuia șeful cel mare se afla la cota maximă a Măgurii, în locul cunoscut 
sub numele de Observator.

Pentru o scurtă perioadă de timp, familia aristocrată Bathory locuiește pe dea‑
lul Cetate (Várhegy), însă la doar câțiva ani distanță coboară în cetatea proaspăt 
construită din centrul orașului, o reședință fortificată, impunătoare, cu bastioane 
rotunde și pătrate care se mai păstrează și azi, dispuse în colțurile incintei ce împre‑
jmuia reședința.

Și dacă vorbim de cetatea Bathory, din centrul orașului, nu putem să nu ne 
amintim de unul dintre miturile foarte răspândite conform căruia ar exista un tunel 
subteran de legătură între cetate și Dacidava. Cu toate că acest mit asigură notorie‑
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tatea poveștii, arheologii au infirmat categoric acest mit, în urma săpăturilor reali‑
zate de‑a lungul timpului. După cum spunea arheologul Horea Pop, întotdeauna 
există povești cu și despre tuneluri subterane atunci când întâlnim cetăți sau bise‑
rici: „Săpăturile realizate au infirmat această teorie. Toate segmentele de așa‑zise 
tuneluri au fost, de fapt, beciuri vechi sau canalizări, nefiind argumente pentru 
existența acelui tunel din povești”. Un alt argument care întărește varianta inexis‑
tenței vreunui tunel este decalajul cronologic dintre cele două cetăți. Cetatea din 
centrul orașului este construită și locuită după ce fortificația de pe deal, „Dacidava 
medievală”, este abandonată pentru că nu mai corespundea necesităților familiei 
nobiliare și poate chiar distrusă intenționat de aceștia pentru a nu putea fi folosită 
de adversari.

De unde numele de „Dacidava”

Numele „Dacidava” vine de la locul indicat pe o hartă din secolul II d. Hr. 
de geograful antic Ptolomeu. Informația a fost valorificată de către arheologul bi‑
horean Sever Dumitrașcu care a realizat împreună cu profesorul șimleuan Ioan 
Căbuz, un sondaj, o săpătură în cetate, căutând să identifice materialul arheologic 
existent. Arheologul de la Oradea, specialist în epoca dacică, a interpretat datele pe 
care care geograful antic Ptolemeu le‑a cules acum 2.000 de ani și presupune că 
Dacidava de pe harta lui Ptolemeu este această cetate din Șimleu.

Pe suprafața orașului au fost descoperite nu mai puțin de 11 tezaure dacice, 
așezări, fortificații, reședințe aristocratice, care împreună pot constitui argumente 
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că Dacidava de pe harta lui Ptolemeu este la Șimleu Silvaniei. În trecut, Șimleul era 
un centru de putere, un nucleu al așezărilor dacice și este posibil ca  acesta să fie 
acel centru din hărțile lui Ptolemeu, dar atunci termenul „Dacidava” trebuie înțe‑
les în întregul său: reședința aristocratică de pe Dealul Cetății plus așezarea, târgul 
(„Dava”) de jos, de la bază, aferent străzilor Argeșului, Andrei Mureșanu și Cetății.

Cum am urcat așa și coborâm, trăind bucuria reîntâlnirii meleagurilor natale, 
a semeței Măguri care promite continuarea poveștii despre Dacidava, cu o descri‑
ere a cetății.



Evoluția în timp a Dealului 
Cetate. De la cioburi la acropolă 

aristocratică, de la ruine la 
obiectiv cu potențial turistic  

Continuăm povestea cetății – 
„Dacidava” sau Dealul Cetății, un loc 
de poveste, o poveste a Măgurii ‑, cu 
o incursiune în cele mai adânci tim‑
puri unde săpăm  straturile istoriei și 
aducem la suprafață elemente care 
leagă zalele trecutului de prezent, 
pentru a cuprinde în sfera cunoaș‑
terii acele locuri și lucruri care dau 
valoare identitară comunității și care 
ar putea fi parte aunui circuit turistic 
la nivel local.

„Dealul Cetății de la Șimleu Silvaniei este, după părerea mea, cel mai adecvat 
deal pentru ridicarea unei cetăți, din cadrul Măgurii Șimleului”, punctează ghidul 
nostru, arheologul Horea Pop, cercetător al Muzeului Județean de Istorie și Artă 
din Zalău care a realizat săpături în acest obiectiv.

De‑a lungul timpului, în Depresiunea Șimleului au fost ridicate șapte cetăți 
dacice, patru dintre ele doar pe Măgura Șimleului.Una dintre cele patru cetăți este 
„Dacidava” sau Dealul Cetății unde au fost descoperite urme încă din Epoca Pietrei.

„Există și câteva fragmente ceramice cărora nu putem să le explicăm prezența 
aici. Locuire, habitat exista pentru acea perioadă în zona orașului, dar nu pe deal. E 
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posibil ca acele fragmente să aparțină unei depuneri rituale sau unui mormânt, dar 
pentru că au fost atât de multe locuiri ulterioare, amenajări de fortificații din Epoca 
Bronzului, mai apoi dacice și pe urmă medievale, ele sunt răvășite și nu pot indica 
nimic relevant, dar ele există”, completează Horea Pop.

Evoluția Dealului Cetateîn timp: Epoca Bronzului 
și Epoca Dacică

Săpăturile arheologice realizate pe Dealul Cetate au scos la suprafață comple‑
xe arheologice, locuințe și gropi de provizii,gropi care ulterior au fost dezafectate și 
au devenit  menajere.

Altele mai vechi sunt în jurul Epocii Mijlocii a Bronzului,  cu o vechime de 
aproximativ 3.700 de ani.  De asemenea, pe platoul superior au fost găsitedouă mo‑
nede romanefolosite de daci și o locuință din Epoca Bronzului.

În Epoca Dacică, sfârșitul secolului II î.Chr. –  începutul secolului I î.Chr., 
dacii găsesc formidabil acest deal ca punct strategic și îl fortifică pentru prima oară 
blocând șaua de legătură cu un zid din pământ și lemn.

„În săpăturile realizate în ’94 am surprins inclusiv urma scândurilor care tre‑
ceau peste șanțul aferent fortificației. Am propus o reconstituire grafică a primei 
fortificări a dealulului care era prevăzută cu un turn prin care se realiza accesul 
propriu‑zis în cetate. La bază, fortificația avea 8 metri, urca în trepte până în dru‑
mul de rond tocmai pentru a facilita accesul apărătorilor sus, pe parapet. În lateralul 
fortificației care nu era mai lungă de 30 m, cât era șaua de legătură, au fortificat un 
gard mai simplu și buza râpelor ce se situau în stânga și în dreapta dealului. Această 
fortificație a dăinuit probabil până la conflictele cu Burebista care unifică triburile 
dace, mai cu pace, mai cu război. Se pare că pe Cetate a fost cu război pentru că 
această fortificație a fost anulată, deci a fost folosită până în secolul I î.Chr”.
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Acropolă de aristocrat dac. Cranii fixate în pari pentru a speria 
asediatorii

Ulterior, zona locuită a dealului se concentrează pe vârf la inițiativa unui aris‑
tocrat, o căpetenie locală dacică ce transformă vârful dealului într‑o acropolă, deve‑
nind astfel o zonă personală prin care controla împrejurimile.

„Așezarea de la baza dealului, amplasată 
semi‑circular pe străzile Andrei Mureșanu, 
Cetății și Argeșului își are începuturile în 
vremea primei fortificații și dispare la veni‑
rea romanilor. Doar fortificație de sus de pe 
Dealul Cetății suferă modificări de ampla‑
sament. Nu știm exact cum a fost fortificat 
vârful pentru că în Evul Mediu a fost nive‑
lat complet și nu mai avem elemente dacice, 

dar avem ceva mai jos urme de șanț și val dacic. Oricum, pe pantele dealului și 
pe terasele amenajate artificial au fost amenajate tot felul de construcții: locuințe, 
șoproane pentru protecția gropilor de provizii și o terasă specială pentru un atelier 
metalurgic”.

Mai târziu, în preajma războaielor cu romanii, fortificația de pe platoul supe‑
rior este distrusă sau se renunță la ea și se amenajează o alta tot pe șaua de legătură 
unde „se sapă un șanț masiv, iar tot pâmânul din el este aruncat spre interiorul 
cetății într‑un sistem de zid casetat, din pâmânt 
și lemn. Acesta este incendiat foarte probabil de 
romani, noi am găsit inclusiv fragmente de ca‑
lotă craniană și mandibulă, cranii umane, foarte 
probabil fixate în par pe parisade pentru a speria 
asediatorii. Era o practică pe timp de război, nu 
numai la daci, ci și la romani”.

Sfârșitul cetăților dacice a venit odată cu venirea romanilor care i‑au luat pe 
daci în prizonierat, le‑au incendiat cetățile, iar apoi s‑au retras pe linia Meseșului.
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Atelierul metalurgic și bănuții romani falsificați  de daci

După cum amintea mai sus Horea Pop, unul dintre elementele găsite pe te‑
rasele Cetății a fost atelierul metalurgic în care seprelucra fier, argint, bronz șichiar 
aur.

„Această terasă a fost inițial sondată, am săpat 
și am constatat că avem de‑a face cu un atelier de 
prelucrare a metalelor în care se falsificau monede 
romane ale vremii. În timp ce săpam am găsit un 
tezaur de 54 de bănuți romani din argint (denari), 
care reprezentau materia primă folosită de daci 
pentru realizarea bijuteriilor sau a altor monede. 
Monedele romane scoase (cele mai uzate) din uz 
erau topite de meșterii daci pentru a face altele noi, 
doar că noile monede erau cu un jumătate de gram 
mai ușoare decât moneda originală, fapt ce se da‑
toreazăprocedeului de prelucrare care nu implica 
centrifugarea. S‑au mai găsit rebuturi de prelucrare 

a materialelor, creuzete pentru realizarea aliajelor și chiar fragmente de pâine car‑
bonizată. Au mai fost descoperite vase de băut lucrate la roată, recipiente orna‑
mentate prin lustruire (așa‑numitele fructiere), ceramică pictată dacică și celtică, 
monede, podoabe, unelte și ustensile folosite în gospodărie. O parte comprimată a 
atelierului se găsește în expoziția muzeului de la Zalău”.

Zidurile Cetății medievale, singurele dovezi la vedere

Dincolo de ce se află expus la Muzeu, dincolo de ce se află inventariat în evi‑
dențele arheologilor, dincolo de ceea ce păstrează ascuns Dealul în straturile sale, 
pe Dacidava azi mai găsim doar ruine ale zidurilor cetății medievale și o panoramă 
a orașului care ne face să le dăm dreptate dacilor atunci când au ales dealulpen‑
tru a‑l fortifica, considerându‑l un formidabil punct strategic. Până azi s‑au păstrat 
urme ale celor două faze de construcție a zidurilor medievale de piatră, după ce, la 
început, cetatea a fost construită din lemn și pământ. În interiorul Cetății exista o 
cisternă pentru apă, ia rieșit înafara zidurilor, dar conectat la zidurile sale, a existat 
un turn (donjon) fără poartă, asta pentru că oferea o mai mare siguranță apărăto‑
rilor. Accesul în interiorul turnului se făcea pe scară la un nivel superior, iar dacă 
aveau ceva de urcat se foloseau de ajutorul scripetelui. Turnul era pătrat cu laturile 
exterioare de 8x8m și ziduri groase de 1,7m.

Din relatările ghidului nostru, inventarul cetății medievale este spectaculos și 
am aminti un inel din bronz cu cruce, pinteni, vârfuri de săgeată, vârfuri de teacă 
de spadă sau pumnale și 10 monede din argint emise de regii Ungariei medievale 
din secolele XIII‑XIV.
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Pentru șimleuni Dacidava reprezintă un loc bine cunoscut datorită panoramei 
care, odată ajuns acolo, se deschide și creează un câmp colorat de clădiri printre care 
șerpuiesc străduțele cochete ale Șimleului. Toate la un loc sunt străjuite de dealurile 
Măgurii care stă de veghe din vechi timpuri și tăinuiește povestioare, însă avându‑l 
ca ghid pe Horea Pop, ele devin grăitoare și relevă mărturii ale așezărilor umane, 
importante pentru cunoașterea rolului strategic al Șimleului, în peisajul sălăjean.
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Ioan Boilă: „Vă spun pentru că 
știm, noi, în familie […] 

Maniu a fost urmărit o viață întreagă de dușmănie. De o dușmănie 
care, uneori, a luat și accente de ură care i-au făcut pe dușmanii lui să 

dorească să-l omoare”

La începutul lunii februarie, în Șimleu Silvaniei a fost dezvelit un memorial 
care îl înfățișează pe Iuliu Maniu la vârsta de 45 de ani, în mijlocul României Mari, 
eveniment la care au participat descendenți ai familiei Maniu, alături de singurul 
strănepot în viață, dr. Ioan Boilă. Acesta a depus o mărturie despre Iuliu Maniu, 
mărturie ce merită să facă un pelerinaj prin sufletele tuturor românilor.

Ioan Boilă: Mesajul meu este de solidaritate și de gând pios și de unire în‑
tr‑un gând pios închinat celor care au luptat, au suferit și au murit pentru neamul 
nostru. Mulțumesc tuturor acelora care prin generozitate, prin muncă și prin dă‑
ruire au permis ridicarea acestui minunat monument care astăzi  (n.r. – 5 februarie 
2017) s‑a înălțat la Șimleu Silvaniei. Și mă gândesc, în primul rând, la Primăria 
Șimleu Silvaniei și la domnul Țurcaș. Mulțumesc în mod special și îmi permit 
să profit de această ocazie pentru a‑i mulțumi preotului Cristian Borz, parohul 
greco‑catolic din Bădăcin, care printr‑o muncă generoasă, fidelă, a permis ca acest 
domeniu al Bădăcinului și Casa de la Bădăcin să nu se prăbușească. Îi mulțumesc! 
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Le mulțumesc tuturor celor care astăzi sunt prezenți aici și se solidarizează în gân‑
dul pios și în recunoștința adresată memoriei lui Iuliu Maniu.

„Să știți că astăzi nu omagiem numai un om, omagiem o viață, o lup‑
tă, o dăruire”

Au fost mulți critici și dușmani de‑ai lui Maniu care au făcut următoarea afir‑
mație: Maniu nu a fost om de acțiune, ci un om bun de opoziție. Această afirmație 
o consider nedreaptă. Sigur că nu este momentul aici  să fac o istorie a realizărilor 
lui Maniu. Îmi permit, totuși, să subliniez câteva.

În primul rând, el a fost unul dintre cei care au reușit schimbarea strategiei 
Partidului Național Român dintr‑una de pasivitate, într‑una activă, de luptă, care 
i‑a dus pe românii noștri în Parlamentul din Budapesta. A luptat în Parlamentul 
din Budapesta ca deputat pentru drepturile românilor și a altor minorități. A reușit 
printr‑o muncă asiduă să fie unul dintre artizanii Unirii de la 1918. A fost numit 
și a organizat Adunarea de la 1 decembrie 1918. A fost președintele Consiliului 
Dirigent, primul guvern românesc al Transilvaniei. Este un lucru pe care nu‑l știu 
mai ales tinerii. Acest guvern a fost cel mai dificil guvern din istoria Transilvaniei 
pentru că a fost o opoziție extraordinară din partea maghiarilor și, vă spun un sin‑
gur amănunt, 80% dintre funcționarii de stat au refuzat să facă jurământul pentru 
România și atunci Maniu a fost obligat să ia tot felul de oameni, de la țară, nepre‑
gătiți și să‑i facă funcționari, pe medici să‑i facă profesori universitari și așa mai 
departe. Deci a fost foarte dificil acest lucru. Maniu a fost unul dintre cei care a în‑
temeiat, împreună cu Ion Mihalache, Partidul Național Țărănesc. A fost partidul, 
fără niciun fel de discuție, fanion al democrației. Cu acest partid a luptat și a câștigat 
o mulțime de bătălii dintre care două alegeri cu peste 70%  din sufragii, unic în 
istoria țării. A fost președinte de guvern, în două guverne: 1928‑1929 și 1932‑1933. 
Din păcate, proiectele care reprezentau o adevărată reformă administrativă nu s‑au 
putut duce la împlinire din două motive: primul motiv a fost criza mondială din 
1929, iar al doilea motiv a fost dictatura lui Carol. Înșirând aceste realizări, nu vreau 
să las impresia că nu apreciez lupta dârză pe care Maniu a dus‑o cu toate dictaturile, 
cu toți asupritorii, cu ilegalitățile, cu minciunile, cu falsurile, iar acest lucru i‑a adus 
multă dușmanie. Maniu a fost lider în această luptă și împotriva opresiunii regi‑
murilor austro‑ungare, și împotriva opresiunii guvernelor maghiare, și împotriva 
liberalilor lui Ionel Brătianu, și împotriva dictaturii lui Carol, și împotriva lui Stalin 
și  a cozilor de topor din România care l‑au și omorât la Sighet. Prin aceste acțiuni 
și prin viața sa putem să afirmăm, fără niciun fel de reținere, că Iuliu Maniu este 
unul dintre marile modele de om politic și de om de stat pe care le‑a dat națiunea 
noastră.
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„El (n.r – Iuliu Maniu) a lăsat moștenire un tezaur de valori mora‑
le, politice care sunt de o valoare inestimabilă pentru generațiile de 

astăzi”

Vreau să vă spun un lucru pe care pu‑
țini îl știu. Iuliu Maniu nu a realizat numai 
cât a trăit. El a lăsat moștenire un tezaur de 
valori morale, politice care sunt de o valoa‑
re inestimabilă pentru generațiile de astăzi. 
Aceste valori și această moștenire trebuie 
dată mai departe. Aceasta este datoria noas‑
tră. Eu nu pot să vă prezint toată această 
bogăție, dar câteva dintre aceste valori o să 
vi le spun.

În primul rând, el a lăsat o dragoste, o dragoste care l‑a condus în toată viața 
lui, dragoste față de poporul lui, față de neamul lui din care i‑a iubit în mod special 
pe țărani, i‑a compătimit pentru suferințele lungi și grele pe care le‑au trăit. Și‑a 
iubit cu pasiune familia, a avut un adevărat cult al familei care s‑a manifestat până la 
mormintele strămoșilor lui pe care le‑a respectat și le‑a cinstit. Un exemplu pentru 
această dragoste este faptul că în 1901 el a fost chemat la Năsăud  la patul de moarte 
al cumnatului său, vicarul Ioan Pop, care i‑a spus: „Iuliuț,sunt îngrijorat, eu mă 
duc. Ce se va alege de copiii mei?” Erau patru copii: Ionel, Matei, Livia și Clara. 
Clara avea un an. Și Maniu i‑a spus: „Poți să adormi liniștit, eu voi avea grijă de 
acești copii”. Și a fost, într‑adevăr, părintele lor care i‑a crescut și i‑a făcut oameni și 
le‑a dat familii. Această dragoste este moștenirea principală.

În al doilea rând, Maniu, prin întreaga sa activitate, ne‑a dovedit că politica 
trebuie făcută în cadrul principiilor moralei creștine. Acest lucru l‑a făcut Maniu 
prin faptul că a pus aceste principii între principiile Partidului Național Țărănesc. 
A respectat aceste principii ca om politic, lucru foarte rar în istoria politică a noastră.

În al treilea rând, Maniu a dovedit prin activitatea sa de o viață întreagă că 
este posibil ca un om politic să pună întotdeauna interesele poporului, a națiunii, a 
comunității înaintea oricăror interese personale ori de familie. Acest lucru este rar, 
foarte rar, în istoria politică a noastră. Un alt lucru lăsat moștenire este disponibili‑
tatea de jertfă. Tineretul de azi trebuie să învețe de la această viață capacitatea extra‑
ordinară a unui om de a se jertfi. Atunci, bineînțeles, când interesele comunității, 
ale națiunii, o cer. El a fost în stare să se jertfească până în celula din Sighet unde a 
murit. Este un lucru extraordinar pe care ni l‑a lăsat moștenire și pe care trebuie 
să‑l spunem acestor tineri care sunt flămânzi de adevăr și de dragoste de neam.
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„Acest testament nu doar că n-a fost respecat, a fost călcat în 
picioare”

Voi încheia cu un lucru trist. 
Un lucru trist pe care viața lui 
Maniu ni‑l arată și pe care toți ana‑
liștii care i‑au studiat viața îl spun. 
Maniu a fost urmărit o viață întrea‑
gă de dușmănie. De o dușmănie 
care, uneori, a luat și accente de ură 
care i‑au făcut pe dușmanii lui să 
dorească să‑l omoare. Vă spun pen‑
tru că știm, noi, în familie. Odată, 
Maniu era la Cluj, la Livia Boilă, în 

casa lui Romul Boilă și mergea la Bădăcin cu o mașină și a venit cineva și i‑a spus: 
„Domnule Maniu, este pregătit un atentat. Să aveți grijă!”. Și în acest fel a schimbat 
mașina și a scăpat de acest atentat. Pentru această dușmănie care l‑a urmărit o viață 
întreagă, care este explicația ei? Principalul motiv este acela că Maniu a refuzat orice 
fel de compromis și orice fel de pact cu diavolul. Pact cu diavolul care i‑ar fi adus 
mari foloase. El a refuzat acest lucru și de aceea a fost urmărit de această dușmănie.

Iar acum să vă spun un lucru și mai trist. Această dușmănie și după moartea 
lui se manifestă și este un lucru foarte trist. Trist pentru societatea noastră. Nu știu 
cine are calitatea de a face o judecată, dar eu vă spun adevărul. Și vă dau trei exemple 
de dușmănie.

Primul exemplu este o denaturare a istoriei care a fost și înainte de moartea 
lui, dar și acuma. Denaturare care duce într‑acolo încât este anihilată orice fel de 
acțiune benefică a lui Maniu, iar viața lui este prezentată într‑o umbră. Este sufi‑
cient, dacă nu mă credeți, să luați manualele de istorie și să vedeți în ce formă este 
prezentat Maniu și în ce fel sunt prezentate evenimentele în care el a fost implicat. 
Luați discursurile de la 1 decembrie să vedeți de câte ori a fost pomenit Maniu  și 
cum a fost pomenit și veți vedea că această dușmănie continuă și după moartea lui.

Al doilea exemplu este faptul că testamentul lui Maniu, testamentul unui om 
cum a fost el, care a murit în închisoare, nu a fost respectat și nu este respectat până 
astăzi, deși el a fost făcut public în 1991. Acest testament nu doar că n‑a fost respe‑
cat, a fost călcat în picioare pentru că în 1994 i s‑a mai rupt din domeniu 44.470 mp 
pentru un motiv ridicol. Zice, aceste terenuri nu sunt niciunde. Consiliul Pericei 
a fost cel care le‑a înstrăinat. Când!? După patru ani de la marea Revoluție în care 
adevărul despre comuniști s‑a spus? Deci Maniu moare în închisoare omorât pen‑
tru că s‑a opus comunizării țării și acest proces mincinos îi confiscă averea, iar după 
patru ani, în loc să i se dea averea înapoi moștenitorului legal, Episcopiei Greco‑
Catolice de Oradea, i se mai ia din ea? Ce dovadă vreți mai mult pentru faptul că 
este urmărit? Plus casa care a fost lăsată, deși a fost declarată monument istoric încă 
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în 1991. A fost lăsată să se prăbușească. Și dacă n‑ar fi fost părintele Cristian Borz, 
ea s‑ar fi prăbușit. Mergeți acolo și veți vedea că este suținută cu niște bârne ca să nu 
cadă. Până astăzi statul român nu a alocat sumele necesare pentru refacerea acestei 
case.

În al treilea rând, și în sfârșit, este faptul că Iuliu Maniu a fost condus la Groapa 
Comună, târât pe coridoarele închisorii din Sighet și aruncat în Groapa Comună. 
Ei bine, după Revoluție au existat, și poate există și astăzi oameni care trăiesc dintre 
cei care l‑au îngropat. Era imposibil atunci, și eu spun că este imposibil și astăzi, 
dacă se vrea, să nu fie găsite aceste oseminte și să se împlinească dorința lui (n.r. – 
Iuliu Maniu). Știți ce a spus el?: „Doresc să aștept învierea morților lângă strămoșii 
mei din Bădăcin”; ei bine, această dorință nu a fost împlinită nici până în ziua de 
astăzi.

Voi face o cerere, s‑a mai făcut în 1970 de către mama mea, și n‑a reușit, voi 
face încă o dată o cerere, astăzi, adresată președintelui țării, și să vedem dacă  nu se 
vor putea găsi (n.r. osemintele lui Iuliu Maniu). Doamnelor și domnilor, eu, într‑o 
măsură  foarte umilă, am încercat să vă dau câteva frânturi din acest mare adevăr 
care este viața lui Iuliu Maniu. Sper din toată inima că în curând acest adevăr va 
fi arătat în plinătatea sa și atunci acest om care a fost numit părintele patriei va fi 
ridicat și își va ocupa locul în galeria marilor realizatori de istorie a acestui neam. 
Vă mulțumesc!

Așa cum anunța dr. Ioan Boilă la Șimleu Silvaniei, în data de 5 februarie a fost 
înaintată o cerere  președintelui țării, Klaus Iohannis, prin care solicită mijlocire 
în găsirea osemintelor lui Iuliu Maniu aflate în Groapa Comună din Sighet. Ca 
descendent direct, dr. Boilă și‑a făcut datoria față de înaintașul său, Iuliu Maniu. 
Noi, ca descendenți de suflet românesc, avem obligația morală de a ne îngriji de 
memoria lui Iuliu Maniu și de a duce la îndeplinire testamentul său prin care își 
exprimă dorința ca în Casa de la Bădăcin să existe un muzeu. 
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Galiş Petru
Caiete Silvane

(CS, nr. 150/ iulie 2017, pp. 45-47)

Biserica „Sf. Apostoli Petru și 
Pavel” din Pria 

– 80 de ani –

Pe vremuri, în Ardeal, bisericile se construiau din lemn, autoritățile nefi‑
ind de acord ca românii să‑și facă biserici din zid: piatră și cărămidă. Așa s‑au pe‑
trecut lucrurile și în satele românești din zona Sălajului. Renumită este, în acest 
sens, Biserica lui Horea din Cizer, edificată în anul 1773, actualmente în Muzeul 
Etnografic al Transilvaniei, secția în aer liber, din Cluj‑Napoca.

În Șematismul de la Gherla, 1867, pp. 136, 138, aflăm că la „PRIA era (...) Par 
vechea. Bas de lemnu în onoarea S.S.A.A. Petru și Pavelu. Casa par lipsesce. (...) 
Parocu O.D. Vasiliu Marincașiu. Cantore: Ioanu Marincașu (...)”.

„BOIANU (...) Cândva Parochia. Bas de lemnu în onoarea S. Treime (...) 
Cantore: Ioanu Popu...”.

„CIZERIU (...) Par. vechea. Bas din lemnu în onoarea Tuturoru Santiloru. 
Casa par de lemnu (...) Parocu O.D. Ioanu Popu. Cantore: Teodoru Popu (...)” (1).

Din acest document aflăm  că în anul 1867 (când este atestat și învățământul 
românesc), în Pria era biserică. Dar, cum biserică nu înseamnă doar clădirea în sine, 
ci și preot, cantor, sfăt și enoriași smeriți, vom reda câteva date în acest sens: „…pe 
la 1733 în Pria existau 12 familii românești, care aveau biserică și erau păstoriți de 
un preot ridicat la rangul de protopop onorific” (2). „În anul 1850 existau în Pria 
247 de suflete greco‑catolice, un preot, biserică, pământ din care se aduna anual 10 
căruțe de fân și 4 găleți de cereale sau 16 feldere, ori 8 vici” (3). „În 1760‑1762 găsim 
în această localitate 62 de familii, cu doi preoți, iar în anul 1847 erau 657 locuitori” 
(4).

Mai amintim și alți preoți din Pria: preotul Budișan, soțul fiicei familiei Liscan 
(Nechita și Veronica – „Veronica din Sălaj”), Victoria. Familia Budișan  a avut trei 
copii: Liviu, Aurelia și Viorica. La 19 ianuarie 1919 s‑a format în Pria Consiliul 
Național Român sub președinția preotului Ioan Olteanu (5).
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Rănile războiului au început să se vindece. Viața socială a revenit la normal. 
Locuitorii satului Pria au hotărât să‑și construiască o biserică nouă, care s‑a ridicat 
între anii 1930‑1937, iar în memoria eroilor din Primul Război Mondial au edificat 
în curtea Bisericii un monument, pe care l‑au inaugurat la 14 iunie 1937.

Reproducem, în continuare, viața și activitatea preotului Iosif Stanciu care 
a păstorit în Pria o viață de om, așa cum reiese din scrisoarea uneia dintre cele 
cinci fiice ale sale, Mimi Stanciu, din Oradea, 20 februarie 2017 (aflată în posesia 
noastră).

Preotul Iosif Stanciu

„Despre tatăl meu, voi prezenta suficiente momente, atitudini, activități sau 
modul de a acționa în diferite situații, pentru a fi cunoscut și perceput mai bine.

În fiecare zi, dimineața, în Biserica din Pria se oficia Sf. Liturghie, ca o rugă‑
ciune pentru credincioși. Cum cantorul locuia departe, nouă, surorilor, în ordinea 
vârstei, dacă eram acasă, ne revenea această responsabilitate. Din cl. a II‑a  puteam 
citi cursiv și în fiecare dimineață mămica mă trezea să mă grăbesc să merg la cantor. 
Mă echipam cu un cojoc lung pe care îl trăgeam prin zăpadă alergând spre Biserică, 
unde dădeam răspunsurile cantorului și citeam Apostolul. Apoi fugeam la școală. 
Mămica isprăvise pe lângă casă totul și pleca și dânsa. Se întâmpla să nu prea vreau 
să mă scol când eram trezită, dar când o auzeam pe mămica spunând: «Bine, dragă, 
lasă că merg eu!», imediat săream din pat.

În cursul unei zile, veneau la noi, diverși săteni, unii cu probleme specifice 
preotului, alții cu probleme personale. Așa că tăticu le făcea diferite cereri, declara‑
ții, le explica în ce fel trebuie să acționeze conform unor acte, înscrisuri ce le pri‑
meau. Era ca un notar de comună, îi ajuta astfel, dar nici nu se puneau în discuție 
pretenții sau oferte bănești sau materiale.

Și astfel de solicitări veneau preotului. În necazuri, greutăți, neînțelegeri în 
familie sau cu vecini, în scandaluri între soți se intervenea din partea preotului, fie 
că veneau cei în cauză la parohie, fie că mergea preotul la ei acasă, până în final situ‑
ația se clarifica în bine. Toate aceste aspecte nu se discutau sau rezolvau în prezența 
noastră, a familiei noastre.

Bineînțeles că și credincioșii din Pria ne ajutau pe noi, când părinții îi solici‑
tau, având nevoie de ajutor.

Un alt aspect din acțiunile Pr. Stanciu în Pria e de natură să uimească pe mul‑
ți, dar este o realitate despre care nu pot să nu relatez.

Bunica mea, mama tăticului avea diabet și medicul curant l‑a învățat pe tă‑
ticu să‑i dea injecțiile zilnice. Ulterior, când unii săteni aveau nevoie de injecții, 
doctorul de la Cizer l‑a abordat pe tăticu să le administreze injecțiile, așa încât s‑a 
ajuns ca deseori să fie nevoit să meargă acasă la bolnavi din șase în șase ore pentru 
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penicilină, mai ales că acei bolnavi erau mai în vârstă și nu puteau veni. Mămica 
avea ustensile separate pentru a fierbe spre sterilizare seringile. Și se respectau cele 
6 ore, iar la ora 24 în noapte, Dl Părinte Stanciu, era pe văi sau dealuri, pe zăpadă și 
gheață mergând spre un bolnav. Îmi amintesc că într‑o asemenea seară l‑am rugat 
să‑i cheme familia, care avea un cal, să vină la ora 22, să‑l ducă la ei, dar m‑a certat 
puțin, așa că intervenția mea a fost în zadar. Rareori, cei în cauză poate ne aduceau 
ceva lapte, ouă sau brânză, dar tăticu le spunea că nu e nevoie.

Activitatea pastorală a Pr. Iosif Stanciu era diversificată. Astfel, în fiecare 
Duminică, după Sfânta Liturghie se recita Rozarul – rugăciunea pe șiragul de 50 
de bobițe, către Maica Sfântă. În cursul recitării acestei rugăciuni se medita asupra 
celor mai semnificative etape din viața lui Iisus. La Rozar rămâneau aproape toate 
credincioasele prezente.

În postul mare, înainte de Sfintele Paști, se oficia cu preot și credincioși 
de două ori pe săptămână, seara, „Calea Sfintei Cruci”. În postul Sfintei Mării, 
Adormirea Maicii Sfinte, 1‑15 august, se oficia tot seara, rugăciunea Paraclisul. La 
toate acestea, participarea credincioșilor era numeroasă și întărea prin emoție și ev‑
lavie credința celor prezenți. Se remarcă asta și prin cântecele care, la sfârșit, conti‑
nuau și în afara Bisericii.

Am fost prezentă la multe asemenea rugăciuni și îmi amintesc cu emoție și 
acum acele momente.

Familia noastră, în unele momente, participa seara la rugăciuni în comun: cei 
din casă spuneam împreună anumite rugăciuni.

Ce îmi amintesc bine este că, în general, în casă eram învățate rugăciuni de 
„măicuța”, adică de mama lui mămica și de mămica. Poate pe surorile mai mari, 
Uca și Lici, le învățaseră mai mult părinții sau mama lui tăticu. Și fac o precizare, 
nu eram niciodată obligate să mergem la biserică sau la rugăciune, apropierea noas‑
tră de biserică era firească. Din anul 1947, treptat am început să înțeleg că nu prea 
avem bani, asta era în perioada în care eram în clasele I‑IV și de altfel știam că nici 
alții nu au, pentru că tăticu nu prea mai primea la salar acei bani care veneau de 
la credincioși din taxa pentru biserică. Apoi în clasa a V‑a, am continuat la Școala 
Normală Carei, unde erau cele două surori mai mari, unde nu se dădeau bani, ci 
mai mult produse agricole, adică prin anii 1950.

Amintesc doar sumar câtă suferință a venit peste toată familia când, în oc‑
tombrie 1948, timp de două săptămâni, nu am știut unde se află tatăl nostru. Nu 
știam nici dacă mama noastră știe. Am aflat mult mai târziu, peste ani, unde fusese 
împreună cu alți preoți, și cum, pe rând, unii credincioși din unele sate le duceau 
mâncare. Am ajuns însă acasă, în Duminica din 19 sau 20 Octombrie 1948 (prin‑
cipalul și unicul martor al sosirii a fost Pr. Iosif Stanciu). Aveam 9 ani și am trăit 
acel moment singură. Mămica lăsase apă caldă pe foc și haine curate pe un scaun și 
a ieșit nespunând decât: „Tu stai acasă!”, plecând la Biserică unde erau niște domni 
cu ceva liste. Despre acel moment dramatic nu mai vreau să spun altceva. Un tată 
copleșit de responsabilitate, avea cinci fete, o soție și o soacră.
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 În familie ne era tot mai greu, eram deja trei surori în școli la internat, eram 
în creștere și mereu purtam hainele de la cele mai mari. Am trăit ani și momente 
când în unele seri, cu toții cântam cântecele patriotice ale Ardealului, surorile mai 
mari și părinții mai ales, știau toate versurile; eu le învățam din mers, atunci și chiar 
și acum ca pe o rugăciune. În aceste ocazii, tăticu îmi apărea foarte bucuros, vesel, 
după care ne aducea un castron de mere din cămară și stând la masa din bucătărie, 
le tăia, le pregătea să le putem mânca și nu accepta ca una să nu mănânce merele 
curățate de dânsul.

 În următorii ani, au venit peste familie alte și alte necazuri. Cred că în 1951 
sau 1952, nu știu cum s‑a întâmplat, dar tăticu a fost arestat. Știu doar că era vara, 
în vacanță… La noi veniseră două colege ale Ucăi și Liciei la Carei, iar într‑o zi îmi 
venise rândul să merg cu mâncare la tăticu, pe care l‑am găsit pe iarbă în curtea 
postului de Miliție din Cizer. Cum plângeam, mă tot mângâia și zâmbea, se prefă‑
cea vesel, că lasă că nu e rău, uite stau la soare, pe iarbă, că cei de la Miliție sunt de 
treabă… A mers în fiecare zi cineva la tăticu, nu știu amănunte precise, nici acum 
nu știu de ce l‑au luat, mereu părinții urmăreau să ne ferească de suferințele prin 
care treceau ei. Îmi amintesc doar că la un moment dat, cineva a venit în fugă la 
noi să ne spună că Părintele vine acasă dinspre Poniță, așa că ne‑am luat la fugă pe 
vale spre a‑l întâmpina. Venea pe jos de la Zalău, abia mai mergea pe picioare până 
acasă. Și, ca o paranteză, în aceste zile, de la Uca, sora mea, am aflat, că o predică de 
Duminică nu‑i plăcuse unui credincios, dar Pr. Stanciu nu a dezvăluit numele lui, 
poate doar mamei, dar nu e sigur.

 În anii copilăriei și adolescenței mele, știam că părinții făceau anumite acte 
de caritate, dar expresia nu o cunoșteam atunci. Un exemplu îl redau fiind vorba de 
o credincioasă văduvă de război care avea copii, era deseori invitată la noi Duminica 
și i se ofereau ceva alimente și prescură, dacă erau.

 În sărbătorile mari, la noi la masă erau invitați două‑trei perechi de fini pe 
care îi cununaseră părinții, iar mămica se pregătea bine.

 Ne vizita de fiecare dată, când venea în Pria, Dl Gaga – tatăl lui Victor 
Gaga, i se spunea atunci în Pria „finanțul Draghi”. Era elegant, distins, adesea în 
uniformă specifică unui corp de control în finanțe și era o întâlnire plăcută, pentru 
ambii.

 Sărbătoarea Crăciunului în familie era deosebit de așteptată de toți. Chiar 
și de tăticul! Se adunau pe înserat două‑trei grupuri de colindători, se făcea molit‑
va, fiecare grup colinda două‑trei colinzi, se juca și toate „feminele” din casă, cu 
excepția mămicii, eram invitate la „danț”. Nu prea știam, dar mergea și așa, nu era 
frumos să refuzăm. 

 După colindători urmau copiii cu „Irodul”, copiii cu steaua, apoi cei mai 
în vârstă care se adunau în casă, colindau împreună. Era foarte frumoasă seara. Dar 
urma ceva și mai frumos: verificam dacă n‑a venit Moș Crăciun. Și venise cu un 
pom împodobit, la școală, de surorile Uca și Lici, cu fel de fel de hârtie creponată 
colorată, cu figurine, cu bomboane făcute de ele tot la școală – le‑am descoperit 
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odată și am regretat – cu cadouri care erau câte o hăinuță, o carte de rugăciuni pen‑
tru copii, un Rozar, acel șirag de mărgele („Pe ceas câte o perlă, Și o rugă‑n fiecare”, 
I. Teodoreanu).

 Eu am crescut într‑un sat de munte, dar într‑o casă cu bibliotecă. Deși acea 
bibliotecă nu era prea mare, aveam totuși în casă trei biblioteci ambulante vorbitoa‑
re: două surori mai mari, Silvia și Felicia, și un tată, care mereu ne spunea câte ceva 
ce nu înțelegeam, dar despre care încercam să aprofundez sau să solicit explicații.

În bibliotecă, pe lângă beletristică existau și diverse cărți despre Japonia, 
China, despre „Oameni de seamă”: Fr. de Assisi, Cicero, Columb, Goethe, F. 
Cortez, Arhimede, Edison etc. Eram avantajată de faptul că Uca și Lici, fiind mai 
mari și beneficiind de educația din familie și Școala Normală Carei cu un anumit 
standard de cultură, am reușit parțial să mă apropii și eu de ele.

 În acele vremuri nu aveai alte surse, mijloace, de a‑ți desăvârși cunoștințe‑
le, dacă nu aveai aproape, în familie, pe cineva care să aibă informații și intenția de 
a‑ți transmite măcar un vocabular mai elevat” (6).

 După preotul Stanciu au mai păstorit în Pria următorii preoți: P.C. Ioan 
Baidoc, P.C. Nicolae Chiș și P.C. Ștefan Gudea, în prezent. 
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lászló lászló
Hepehupa

Szent László király trónra 
lépésének 940-ik évfordulójára

(1077 tavaszán lett Magyarország királya I.László vagy Szent László)

Szent László‑emlékév: Az idei esztendő Szent László‑emlékév, mert 940 éve 
annak, hogy László király trónra lépett és 825 éve annak, hogy szentté avatták. Ezért 
illendőnek tartottuk, hogy mi is megemlékezzünk szent királyunkról, felelevenítve 
annak életét.

I.Szent László származása és élete 

Az Árpád‑ház tagja, apja I. Béla király (aki mindössze három évet uralkodott 
1060‑63 között), nagyapja pedig Vazul herceg, akit Szent István megvakíttatott és 
száműzött, hogy uralkodásra alkalmatlanná tegye. Anyja Richeza lengyel hercegnő. 
(A párnak egyébként elég sok gyereke volt: négy lány és három fiú. A lányokat a 
korabeli szokás szerint dinasztikus célokkal külföldi vagy hazai előkelőkkel házasí‑
tották össze.) A fiúk közül mind a hárman jeles pályát futottak be: a legnagyobb 
Géza, László király elődje a trónon, Lampert pedig bátyjai uralkodásának idején a 
kelet‑magyarországi hercegség (dukátus) vezetője.

 László 1046. június 27‑én született szülei lengyelországi száműzetése idején 
és csak 1048‑ban I. András uralkodása idején tértek haza. Később, 1063‑ban (apjuk 
halála után), László és testvérei ismét kénytelenek voltak Lengyelországba mene‑
külni. A következő évben lengyel támogatással visszatértek az országba és Salamon 
királlyal kibékülve, annak hatalmát elismerve a fivérek megkapták a kelet‑ma‑
gyarországi dukátus kormányzását és kivették részüket az ország védelmében. 

A királlyal való együttműködés éppen egy évtizedig tartott, amikor az megro‑
mlott, akkor Géza és László legyőzték a német‑római császár támogatását élvező 
Salamon királyt és Géza került 

Magyarország trónjára (1074‑ben). Bátyja uralkodása idején László herceg 
egyedül kormányozta az Erdélyt is magába foglaló dukátust.
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László trónra lépése és megkoronázása

1077 áprilisának végén halt meg Géza király, s a magyar előkelők és egyházi 
főemberek pápai támogatással megkoronázták magyar királynak. A krónikás szerint 
László nem vágyott a trónra, hanem inkább „égi dicsőségre”, de rábeszélték, hogy 
vállalja el a kormányzás és uralkodás felelősségét. Először a görög (bizánci) eredetű 
koronával koronázták meg László királyt, majd évekkel később a rendes magyar 
királyi koronával is.

Uralkodásának első éveit a Salamon király elleni küzdelem töltötte ki, aki a 
német‑római császár támogatását élvezte. Salamonnal 1080‑81‑ben megbékélt, s 
az visszaadta Lászlónak a magyar királyi koronát, amivel Lászlót ismételten me‑
gkoronázták. Kettejük közötti béke nem sokáig tartott, mert Salamon összeeskü‑
vést szőtt László ellen, aki ezért Visegrád várába záratta. Innen csak akkor engedte 
szabadon, amikor 1083‑ban I. István királyt, Imre herceget és Gellért püspököt 
szentté avatták. Salamon nem okult a korábbiakból és a Moldva területén tartóz‑
kodó besenyőkhöz menekült, akik segítségével betört az országba, de ismételten 
vereséget szenvedett, majd két év múlva a besenyőknek egy a bizánciak elleni rabló 
hadjáratában esett el. László király ezek után nyugodtabban uralkodhatott, és a be‑
lpolitika mellett külpolitikára is jutott ideje és ereje.

Családja

Lászlónak két felesége volt, az elsőnek a neve nem ismert, csak annyi, hogy 
a frigyből egy leánygyerek született. Másodjára 1078‑ban nősült és elvette Sváb 
Rudolf német ellenkirály Adelhaid nevű leányát. László királynak fia nem születe‑
tt. Az első házasságból való lánya Jaroszláv orosz fejedelem felesége lett, s a másik 
házasságából való Piroska, pedig Iréné néven a bizánci trónörökös (majd császár) 
felesége lett. Piroskát szentté is avatták jótékonykodásai miatt.

Uralkodásának vége és a nagy király halála

László király uralkodásának utolsó évtizede igen tevékeny volt, amikor több 
püspökséget és apátságot alapított, meg aktív külpolitikát folytatva számos hadjára‑
tot vezetett szövetségesei vagy rokonai megsegítésére, vagy saját külpolitikai céljai 
elérésére.

1095 nyarán is a cseh fejedelem megsegítésére indult, de útközben megbete‑
gedett és alig 49 évesen a határ közelében meghalt. Előbb Somogyváron, az általa 
alapított apátságban temették el. Később a testét innen az ugyancsak általa alapított 
nagyváradi székesegyházba temették. 

***
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Köztudomású, hogy Szent László Erdély és a magyar katonák védőszentje  ‑ 
nyilván a kiemelkedő vitézsége, katonai tettei miatt ‑, továbbá, hogy fontos szerepet 
töltött be az egyház életben is, amiért halála után kevesebb, mint száz évvel, 1192‑
ben szentté avatták. Elévülhetetlen érdemeket szerzett törvényhozói és állams‑
zervezői munkásságával is. Vitézsége és katonai érdemei is kiemelkedők, amiért a 
XIV. századtól kezdve egy sor templomban és krónikákban megfestették, vagy me‑
grajzolták alakját, személyiségét és tetteit. A legnagyobb királyainkhoz hasonlóan 
(Szent István és Mátyás, az igazságos) egész mondakör alakult ki személye körül 
és a legismertebb és legnépszerűbb királyaink közé tartozik. Szinte megszámol‑
hatatlan azon települések száma, melyek a nagy király nevét viselik, s a templomo‑
ké, melyekben megjelenik az alakja. A következőkben Szent Lászlónak ezen olda‑
lait is be szeretnénk mutatni…    

II.Szent László a törvényhozó király

Szent Istvánt követően, Szent László király a következő jelentős törvényal‑
kotó, törvényhozó. Nevéhez három törvénykönyv megalkotása fűződik, melyek 
egyrészt a keresztény vallás helyzetének megszilárdítására, másrészt a tulajdon vé‑
delmére törekedtek. Szent László példásan szigorú törvényei híven mutatják be a 
XI. század végi magyar társadalom helyzetét, ahol az anyagi és társadalmi szem‑
pontok szerinti rétegződés már lassan végbement, így a magántulajdon tisztelete 
és az állami törvények betartása rendkívül fontossá vált. Így László korában drákói 
szigorral büntették a lopást: a tetten ért tolvajra akasztás várt, miközben olyan kis 
tételek eltulajdonításáért, mint egy liba, vagy egy tyúk értéke is csonkítás, az orr, a 
fül vagy a kéz levágása járt. Még a templomba menekülő bűnös is szeme világával 
fizetett tettéért, tehát a tulajdon elleni bűncselekmények nagyobb súllyal estek lat‑
ba, mint mondjuk a nemi erőszak vagy akár a gyilkosság. De a törvénnyel, s a királyi 
rendeletekkel szembeni engedetlenséget is példásan büntették.

1077 körül adták ki Szent László III. törvényét (A törvénykönyvek keletkezé‑
si sorrendje, éppen a számozással ellentétesek, ez valójában időrendben az első 
törvénykönyv lenne). Rendelkezései főként a belviszályok miatt megbomlott tár‑
sadalmi rend helyreállítását célozták: szigorúan büntette a tolvajlást, a szökevény 
szolgák kóborlását, s szabályozta a bíráskodást is:

4.Az olyan tolvajról, aki a templomba menekül: 
Ha valamely szabad lopást követ el, és az egyházba menekül, legyen annak 

az egyháznak a szolgája, amelyben menedéket keresett. Az pedig, akinek tanácsára 
menekült meg, saját részét veszítse (a tolvaj szétosztandó vagyonából). És ha a pap 
amazt (az odamenekült tolvajt) felszabadítja, helyette legyen az egyház rabszolgája. 
Azt pedig, ki a lopást elkövette (és a pap szabadon bocsátott) adják el más országba, 
és ha később ide visszatér, szúrják ki a szemét…

11.Kereskedőkről, akik városról városra járnak
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Ha valaki városról városra járva vásárol és elad, és valamiről, amit korábban 
eladott, később kiderül, hogy lopott dolog volt, azt, aki eladta, mint tolvajt ítéljék 
el, azokat pedig, akik tanúk voltak, (isten‑) ítélettel vizsgálják meg, ha bűnösnek 
találtatnak, mint tolvajokat ítéljék el őket…

15.Azokról, akik a király határozatát megvetik
Aki pedig a király és a főemberek határozatait megszegi, ha püspök, ítéltessék 

meg a király akarata szerint, ha ispán, ispánságából mozdítsák el, ha százados, 
tisztétől fosszák meg, és azonfelül ötvenöt penzát fizessen, ha vitéz, hasonlóképpen 
ötvenöt penzát fizessen.

29.Azokról, akik elveszett dolgaikat keresik 
Ha valaki szökött rabszolgáját vagy bármely elveszett dolgát akarja megkeres‑

ni, senki se akadályozza őt ebben. Aki pedig megakadályozza, vagy a keresőt meg‑
veri, tíz tinóval bűnhődjék, amelyek tíz penzát érnek…

1077 után kiadták László II. törvényét: rendelkezései a tolvajlás és a kóborlás 
kérdései mellett gazdasági ügyeket is szabályoztak.

8.Az emberölésről
Ha valaki kardját kirántva, embert öl, királyi ítélet végett vessék börtönbe, és 

minden vagyonát osszák három részre, tudniillik szőleit, földjeit, szolgálónépét és 
rabszolgáit, s ebből két részt adjanak a megölt rokonainak, a harmadikat pedig a 
gyilkos gyermekeinek és feleségének. Ha pedig vagyona kisebb értékű, mint száztíz 
penza, szabadságát is veszítse el…

17.Az ispánoknak a tisztségüktől való megfosztása, ha megengedik a vételt 
vagy az eladást

A határvidék ispánjait, ha a király engedélye nélkül az ország határain túlra 
engednek lovakat vagy ökröket eladni, ispáni tisztüktől meg kell fosztani. A határok 
őrzői pedig, akiket a nép nyelvén őröknek neveznek, ha ispánjuk engedélye nélkül 
ilyesmit megengednek, ha szegények, szabadságukat veszítsék. Azok pedig, akik 
ezeknek az őröknek élén állnak, ha ugyanezen bűnben vétkeseknek találtatnak, 
mindenükkel együtt, amijük csak van, vesszenek el, csupán fiaik és leányaik mara‑
djanak meg szabadságukban.

18.Idegenek kereskedéséről
Ha más országokból jönnek vendégek valamely határvidékre lóvásárlás vagy 

egyéb dolgok vétele céljából, az ilyenek az illető határvidék ispánjának a követével 
együtt menjenek a királyhoz, és a király engedélye alapján, amit és amennyit nekik 
megenged, a király poroszlója előtt vásárolják meg.

 1092. május 20‑án a magyar egyház László király elnökletével zsinatot 
tartott Szabolcson. Itt fogadták el Szent László I. törvényének nevezett törvény‑
könyvet, mely elsősorban egyházfegyelmi kérdésekben intézkedett, de szabályozta 
a magyarországi nem keresztény lakosság helyzetét is.

6.Az egyház javainak a pap gondatlansága általi elvesztéséről 
Ha a papok közül valaki az egyház javait saját hajlékába viszi, és ott eladja, vagy 

gondatlansága által elveszti, az egyháznak háromszorosan térítse meg…
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7.A lázadás miatt elpusztult templomok helyreállításról 
A lázadás miatt elpusztult vagy felégetett templomokat, a király parancsára, 

az illető egyház papjai állítsák vissza. Kelyheket és ruhákat a király költségén adja‑
nak, könyvekről a püspök gondoskodjék. (A Szent István és László közötti idősza‑
kban voltak pogánylázadások, és vélhetően, az akkor elpusztult templomok he‑
lyreállítására vonatkozik a törvény ezen előírása.)

9.Kereskedőkről, kiket izmaelitáknak (mohamedánoknak) neveznek
A kereskedőket, kiket izmaelitánknak neveznek, ha kiderül róluk, hogy 

megkeresztelkedésük után visszatértek a körülmetélésen alapuló régi törvényü‑
khöz, lakhelyeikről távozzanak, Ha ártatlanoknak bizonyulnak, saját lakhelyükön 
maradjanak.

10. Zsidók és keresztény nők házasságáról
Ha zsidók keresztény feleséget vesznek el, vagy valamely keresztény személyt 

tartanak maguknál szolgálatban, ezeket vegyék el tőlük, és bocsássák őket szabadon, 
az olyanoktól pedig, akik ezeket eladták, ezek árát vegyék el, és a püspökök jöve‑
delmét képezze.

13.A házasságtörő nő meggyilkolásáról
Ha valaki más férfivel fajtalankodó feleségét megöli, Istennek adjon számot, 

és ha akarja, más feleséget vehet. Ha pedig az asszony rokonai közül valaki vádat 
emel ellene, hogy  feleségét igazságtalanul ölte meg, bírói vizsgálattal tárgyalják meg 
(az ügyet), és a szomszédoktól mindenképpen tudakolják meg, vajon nem állo‑
tt‑e az asszony férjénél lenézésben és megvetésben, vagy a fajtalankodásnak valami 
gyanúja nem merült‑e fel már előbb vele kapcsolatban, és aszerint ahogy ésszerű‑
nek látszik, döntsék el az ügyet…

22.Pogány szokásokról 
Akik pogány szokás szerint kutak mellett áldoznak, vagy fákhoz, forrásokhoz 

és kövekhez ajándékokat visznek, bűnükért egy ökörrel fizessenek.

III.Szent László vitézségéről és hősiességéről 

A korabeli források szerint László király igen sok csatában vett részt személye‑
sen és legtöbbször győzelmet is aratott. Nem véletlen, hogy a néphagyomány a 
mondák révén dicséri hősi tetteit, mint ahogy az általa elkövetett csodás tetteket is. 
Vagy, hogy a XIV‑XV. században, a lovagkorban, őt tekintették példaképnek, innen 
a lovagkirály címe is. 

Az egyik első és a legendák, krónikák, valamint a templomi freskók által le‑
ggyakrabban idézett és megörökített csatája a cserhalmi, amelyben az Erdélybe 
betörő és fosztogató uzokat és besenyőket győzi le Salamon király és Géza meg 
László hercegek 1068‑ban. A fosztogató sereg zsákmánnyal megrakottan vonult 
vissza, s László herceg csapatával utolérte őket a Kerlés melletti Cserhalomnál, és 
itt szabadította ki az elrabolt leányt, a „kun” vitéz fogságából, aki inkább besenyő 
volt vagy uz.  
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A következő évben ugyancsak a király és a két herceg legyőzte a Morvaország 
felől betörő cseheket. 1070‑ben a kunok ellen harcolt, majd a következő évben 
Nándorfehérvár (Belgrád) ostromában vitézkedett sikeresen Géza bátyjával együtt. 
A következő években kivette a részét Géza és Salamon közötti csatározásokban, s 
meghatározó szerepe volt a győztes mogyoródi csata megnyerésében. (1074. már‑
cius 14.), s az elkövetkezőkben a Salamont támogató németek elleni harcokban. (A 
több krónikában is leírt csatában Lászlónak volt döltő szerepe a győzelem elérésé‑
ben, és még azt a cselt is elkövette, hogy zászlót cserélt bátyjával Gézával, hogy az 
ellenség őt támadja inkább.)

Uralkodása idején is tovább harcolt Salamonnal, utoljára 1085‑ben ütköz‑
tek meg, amikor Salamon biztatására a moldvai besenyők bertörtek a Felső‑Tisza 
mentétre. 

1080‑ban László visszafoglalta a Száván túli Szerémséget. Miután 1089‑ben 
sógora a horvát király meghalt, László elfoglalta Szlavóniát és Magyarországhoz 
csatolta. Két év múlva pedig elfoglalta Horvátországot és élére Álmos herceget he‑
lyezte. E hódítása sértette Bizánc érdekeit, amely Magyarország ellen küldte a ku‑
nokat. A betörő kunokat előbb a Temes vize mellett állította meg, majd főseregüket 
is legyőzte Orsova mellett. s a csatában életét vesztette a kunok vezére, Kapolcs is. 

Ezt követően betört Bizánc területére, és elfoglalta a Morva és a Drina folyók 
közti földet, Szerém és Belgrád várakkal együtt. 1092‑ben az egyik orosz fejdelem 
ellen viselt hadjáratot, mert az támogatta a kunokat, majd a következő évben a len‑
gyel királlyal hadakozott. 

Élete utolsó éveiben a szentföldi hadjáratot fontolgatta, de csak a szomszédos 
cseh fejedelem megsegítésére indult, amikor útközben megbetegedve, 1095. július 
29‑én elhunyt. 

A harcban való jártassága, a csatákban mutatott személyes bátorsága kö‑
vetkeztében a középkorban fokozatosan vált nagyon népszerűvé. A kiváló kato‑
nai erények mellett már Hartvik püspök elismerően írt László erkölcsösségéről, 
erényességéről és mély vallásosságáról. 

Már ebből az időből eredeteztethető a Szent László‑kultusz:   
A középkori László‑kultusz kibontakozásához a döntő lökést III. Béla adta 

meg, aki 1192 júniusában pápai jóváhagyással szentté avatta I. Lászlót. Ennek 
nyomán a kialakuló magyar lovagi kultúra és életmód őt tekintette példaképének. 
Károly Róbert és I. Lajos királyaink tisztelettel adóztak a lovagkirály emlékének. 
Nagy Lajos aranyforintja hátoldalára László képét verette, s ez a XV. század vé‑
géig kötelező hagyomány maradt a királyi pénzeknél. I. Lajos leányának, Mária 
királynőnek idejében László mellképe a felségpecséten az igazságos uralkodó szim‑
bólumaként szerepelt. 

Luxemburgi Zsigmond király azért látogatott el Váradra, hogy megtekintse 
László sírját és ereklyéjét, majd kívánságának megfelelően halála után László mellé 
temették el. Szent László király váradi sírja csodatevő zarándokhellyé lett. A XV. 
század elejéig a váradi székesegyházban őrizték kürtje és csatabárdja mellett fejere‑
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klyetartó mellszobrát (hermáját), amelyre peres ítéletek résztvevői és főúri összees‑
küvők tettek esküt. Az eredeti herma a XV. század elején megsemmisült, helyette 
újat készítettek, amelyet ma Győrben őriznek.

A népét győzelemre segítő László kultusza tovább élt a későbbi korokban is. A 
nehéz háborús időkben a nép László királytól várt és remélt segedelmet; a magyar 
katonák Szent László nevét kiáltozva rohantak a törökökre. Testi és lelki képességei 
miatt a katolikus egyház csodatévő harcos szentet is tisztel benne amellett, hogy 
személyében a magyar történelem sikeres országépítő uralkodójára tekintünk. 
László király kemény kézzel szilárdította meg a legyengült államot, továbbá pedig 
a német terjeszkedéstől, a pápai hűbértől és a keleti nomád népek pusztításaitól 
egyaránt megvédte országát és biztosította a független magyar állami létet.

IV.Szent László az állam és egyházszervező 

Törvényeivel és egyéb intézkedéseivel hozzájárult az őt megelőző időkben 
meggyengült államszervezet megerősítéséhez. Helyi szinten a vármegyerendszert 
szervezte át és azok élére megbízható embereket nevezett ki.

Nagymértékben foglalkozott az egyház ügyeivel a király, tovább folytatta a 
Szent István által megkezdett egyházalapító tevékenységet. Megalapította a zágrá‑
bi püspökséget és a bihari püspökség központját áthelyezte Váradra. Létrehozta a 
püspökök mellett működő székeskáptalanokat, ahol világi papok a szerzetesekhez 
hasonló közösségekben éltek. A nem püspöki székhelyeken működő káptalanok 
lettek a társaskáptalanok. A káptalani testületek elterjesztésében Lászlónak nagy ér‑
demei voltak. A káptalanok élén a prépostok álltak, tagjai pedig a kanonokok vol‑
tak. Korábban a káptalanok helyét a bencés szerzetesek foglalták el, őket váltották 
fel a világi papok. A káptalanokban igen színvonalas iskolák is működtek, amelyek 
egyúttal komoly tudományos műhelyek, és az írásbeliségnek is fontos központjai 
voltak. 

László király nagy gondot fordított a templomok felújítására (amint ez az idé‑
zett törvényeiből is kiderül) és új plébániák alapítására is. A király nevéhez fűző‑
dik a somogyvári bencés apátság megalapítása. Bihar megyében, ahol megtalálták a 
szentté avatott István király ellopott jobbkezét, szintén létrehozott egy monostort, 
ez volt a szentjobbi apátság. 

1083‑ban elérte a pápánál, VII. Gergelynél támogatást ígérve neki az ellenpápá‑
val szemben, hogy szentté avasson több magyar személyt, akik kiemelkedő te‑
vékenységet folytattak a keresztény hit terjesztésében. Először a vértanú Gellért 
püspököt, majd István királyt és fiát, Imre herceget, végül két szerzetest (András és 
Benedek) avattak szentté. A Magyar Királyságnak tehát saját szentjei lettek, ezzel 
megteremtették a fenti szentek kultuszát is, amelyek közül első királyunk kultusza 
volt a legjelentősebb. 

Az elfoglalt Horvátországban is bevezette a magyar vármegyerendszert, is‑
pánokat nevezve ki azok élére. 
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A hagyomány Szent Laszló nevéhez fűzi a székelyeknek Erdély keleti részébe 
való betelepítését, hogy a Kelet felől támadó népek ellen biztosítsa Magyarország 
keleti határait. (A sorozatos kun és besenyő betörések igazolták annak szükségét, 
hogy az addigi gyepű (lakatlan területnek számító) térség nem elég a betörő ellen‑
ség feltartóztatására.

László király elődeihez hazonlóan pénzt is veretett, s a belső jogrend megs‑
zilárdítása mellett komoly erőfeszítéseket tett a pénzügyek továbbfejlesztése érde‑
kében is. A királyi kincstár egyik legfontosabb bevételi forrása a pénzverésből és a 
pénzbeváltásból származó haszon, a ’kamara haszna’ volt. (Pénzbeváltás azt jelente‑
tte, hogy külföldi pénzzel nem fizethettek Magyarországon, ezért az állam által me‑
gbízott pénzváltóknál szabott árfolyamon a külföldi kereskedők vagy zarándokok át 
kellett váltsák a magukkal hozott pénzt.)

László kétévente bocsátott ki új pénzt, uralkodása második felében már iga‑
zán jó minőségű érméket. Arra törekedett, hogy a magyar pénzrendszert beillessze 
az európai pénzforgalmi rendszerbe, ezért igazodott a korszak vezető valutájához: 
súlyosabb ezüstpénzeiből (denáraiból) negyven darab ért egy bizánci aranypénzt. 
Ezért ha a korabeli magyarországi források egy aranyat említenek, akkor azalatt 
rendszerint negyven ezüstdenár értendő. Ezt nevezték László király pensa‑jának, s 
ez szerepel a törvényekben is.

László utolsó törvényében jól tükröződik a külkereskedelem megerősödé‑
se, elsősorban a magyar állatkivitel jelentősége bontakozik ki. A határokon átívelő 
kereskedelmi kapcsolatok az átválthatóság érdekében rendezett, az európai pénz‑
rendszerekhez illeszkedő magyar pénzérték‑viszonyokat kívántak meg, akárcsak a 
fejlődő belkereskedelem is. 

Ezért a király törvényeiben szintén részletesen szabályozott témakörré vált a 
vásárok témája. Uralkodása idején elrendelte, hogy vasárnap új vásárt tartani már 
nem szabad, ezért országszerte szaporodtak a különböző napokon tartott vásárok. 
A törvényesen lebonyolított adásvételek egyetlen helyszíne ugyanis a vásár volt, mi‑
vel a király a vásárvámon keresztül itt érvényesíthette a kereskedelmi forgalom me‑
gadóztatásának királyi jogát. A korabeli jogszabályokban feltűnő, kereskedelemmel 
foglalkozó népelemektől, a böszörményektől – akiket káliz néven is említenek, és 
pénzváltással is foglalkoztak –, a zsidóktól, valamint a magyarul olasznak nevezett 
vallon‑latinoktól az uralkodó szintén jelentős bevételre számíthatott. 

Az utódlás kérdése
Mivel nem volt fiú utóda, ezért unokaöccseit Álmost vagy Kálmánt látta vol‑

na szívesen a trónon. Álmos herceget ki is nevezte Horvátország királyának, mert 
úgy nézett ki, hogy Kálmán inkább a papi pályára készül és tudós hajlamú. Végül, 
László király halála után a Könyves melléknevet viselő Kálmán (1095‑1116) lett a 
király.  
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Caleidoscop dramatic 

A căuta, mereu, adevărul, cercetând cu o privire pătrunzătoare şi întor-
când pe toate feţele rostul provizoriei noastre existenţe în amalgamul social, 
politic şi cultural al (e)ternei tranziţii, e o întreprindere anevoioasă care poate 
genera deopotrivă satisfacţii şi insatisfacţii spirituale. În esenţă, este ceea ce face 
Daniel Săuca, de aproape două decenii, fie în volumele sale de versuri (Gândacul 
cu cinci pene roz, Editura Caiete Silvane, Zalău, 1999; Cartierul vestic al iadului, 
Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2009; Clopotele raiului, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 
2012), fie în cărţile (nu puţine la număr!) ce vizează domeniul publicisticii; o publi-
cistică bântuită de nelinişti existenţiale, reflecţii joviale, ironii amare şi melancolii 
târzii (Homo Silagenssis, Editura Caiete Silvane, Zalău, 2006, 2007, 2008; Secera şi 
pixul. Propagandă în presa scrisă din judeţul Sălaj înainte şi după decembrie 1989, 
Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2010; Voi chiar vorbiţi şi în numele meu?, Editura 
Caiete Silvane, Zalău, 2010; Rotisorul politic, Editura Caiete Silvane, Zalău, 2010; 
România mea nu mai există, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2011; Tranşee & şanti-
ere, Editura Caiete Silvane, Zalău, 2012; Cumetrii molcome, Editura Eikon, Cluj-
Napoca, 2013; La centru, prin nord-vest, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 
2015).

Cei care au frecventat textele publicistice, semnate de Daniel Săuca, ştiu deja 
că ele sunt, adesea, nu doar incomode prin tonul polemic şi alura uşor pamfletară, ci, 
mai ales, neobişnuite prin varietatea lor formală sau, altfel spus, prin interferenţa şi 
fragmentarismul diferitelor specii abordate: editorial, tabletă, cronică, eseu, jurnal, 
interviu, memorial etc. 

Toate aceste caracteristici le regăsim în recenta carte de publicistică Un bou în 
anul maimuţei (Editura Mega, Cluj-Napoca, 2016), o carte ce poate fi considerată 
prelungirea sau continuarea Cumetriilor molcome, în sensul că ea strânge din nou 
editorialele scrise, săptămânal, pentru cotidianul Magazin Sălăjean (acum, pe ace-
lea apărute în intervalul 7 ianuarie 2014 – 26 octombrie 2016) şi valorifică, în mare 
parte, aceleaşi teme predilecte (politica, presa, cultura ş. a.).

Ancorat în realităţile social-politice naţionale (comparate, deseori, cu realită-
ţile internaţionale), Daniel Săuca e un cronicar lucid al vremurilor noastre tulburi, 
extrem de atent la fiecare schimbare a decorului, la şoaptele din culise, la indicaţiile 
preţioase ale regizorului de la Cotroceni şi – mai ales – la rolul jucat de fiecare 

lucaciu marcel
Caiete Silvane



Lucaciu Marcel / Anuarul presei sălăjene 2017 • 65

politician, pe scena originalei democraţii româneşti. Prin urmare, din cronicile lui 
dramatice nu lipsesc reprezentaţiile cu iz dâmboviţean: ruperea USL, sfârşitul pri-
eteniei dintre Victor Ponta şi Crin Antonescu, „ordonanţa traseiştilor”, alegerile 
prezidenţiale din 2 noiembrie şi respectiv 16 noiembrie 2014, alegerile locale din 5 
iunie 2016 şi câte (multe) alte spectacole (teatrale şi nu prea). Evident, nu sunt uitate 
nici „faptele de vitejie” menite să-l trezească din amorţire pe Cetăţeanul turmentat 
de atâtea promisiuni politice: „Dl. Victor Ponta s-a dat o tură cu un F 16 american” 
(Nedumeriri de aprilie), iar „de 1 Mai, prin fumul naţional degajat de mici şi frip-
tane, am putut vedea saltul (asistat) cu paraşuta al d-nei Udrea” (Euro-campanii). 
Înfierând impostura şi parodiind, cu bună ştiinţă, înflăcăratul limbaj de lemn (de 
ieri şi de azi), pana cronicarului alunecă, frecvent, dinspre ironia amabilă înspre 
sarcasmul usturător: „În altă ordine de idei (sau ce-or fi), mă minunez în continuare 
de corul virginelor politice (şi din media). Şi de mândrii bărbaţi politici ai patriei, 
înţeleptele animale politice, sub conducerea cărora ne îndreptăm spre noi victorii, 
pentru instaurarea societăţii capitaliste complet duse cu pluta” (Despre curve şi 
animale politice). Dincolo de tenta burlescă a creionării lumii politicienilor, o lume 
în care se aşteaptă, zadarnic, „un dram de normalitate şi seriozitate” (Suspendacii), 
sunt vizibile anumite nuanţe (tipologii) caragialiene, întrezărindu-se, uneori, scepti-
cismul şi profetismul de sorginte cioraniană: „Când vom scăpa de logica electorală 
a funcţionării ţării, poate vom avea răgazul construcţiei” (Tăcere caniculară).

Jurnalist şi totodată preşedinte al Asociaţiei Jurnaliştilor din Sălaj, Daniel 
Săuca deplânge starea precară a presei scrise, dependenţa ei de patronat, imposibili-
tatea unei „formări profesionale” în condiţiile „rotirii incredibile a personalului prin 
presă” şi, nu în ultimul rând, salariile mici din această sferă de activitate. În opinia 
editorialistului, presa trebuie să supravieţuiască, decent, să se bucure de mai mult 
interes şi de un sprijin real din partea statului: „Dezvoltarea mass-media, supravie-
ţuirea ei în condiţii onorabile ar trebui să fie un interes naţional. Statul ar merita să 
investească – fie şi prin acordarea unor subvenţii de bun-simţ (de exemplu, pentru 
achiziţionarea hârtiei de tipar) – în viitorul celei de-a patra, probabil, puteri în stat. 
Altfel, aşa-zisul câine de pază al democraţiei va ajunge tot mai jigărit. O potaie fu-
gărită de toţi, inclusiv de umbra ei” (Potaia de pază). Din păcate, presa are o serie 
de slăbiciuni omeneşti, slăbiciuni pe care autorul le denunţă cu amărăciune, le ana-
lizează cu acribie şi le condamnă, irevocabil, fiind (pe bună dreptate) nemulţumit şi 
revoltat. Iată doar câteva dintre ele: „senzaţionalism prea ieftin”, „titluri de agăţat”, 
„atentate la limba română”, „atentate la profesionalism”, nerespectarea unor „mini-
me reguli deontologice”, „eludarea aproape a tuturor regulilor de scriere, editare a 
unui material din genurile informative” etc. Concluzia este pe cât de gravă, pe atât de 
virulentă: „De fapt, nu prea mai există reguli. Şi mare parte din mass-media trăieşte 
într-o junglă informaţională, în care comunicarea corectă a fost înlocuită de hoţie, 
minciună, manipulare, persuasiune idioată” (Deontologice).

Cât despre cultură (sau, mai degrabă, despre pseudocultură), aceasta „rămâne o 
cenuşăreasă a perioadei postdecembriste”, stă sub semnul „pulverizării valorilor” şi 
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al „consumerismului” („supertehnologii”, filme „oscarizate”, cărţi „de 3 lei” rătăcite 
prin supermarketuri etc.). Ba mai rău, „avem certitudinea prea multora că eveni-
mente culturale, cultură înseamnă doar Zilele oraşelor şi comunelor şi spectacolele 
folclorice şi manelistice, şi mai ales vizitele la mall-uri” (Cultura în sărbătoare). 

Conceput sub forma unui caleidoscop de idei şi imagini, de acte şi tablouri 
decupate din cenuşia realitate cotidiană, noul volum denotă un stil publicistic in-
confundabil ce alternează ludicul şi solemnul, veştejind ipocrizia, superficialitatea 
şi mediocritatea veacului mercantil. Îmbinând, cu măiestrie, parafraza, interogaţia 
retorică, paralelismul sintactic, enumeraţia şi repetiţia, Daniel Săuca ne demonstrea-
ză că a rămas acelaşi poet hipersensibil, dublat de un jurnalist intransigent şi atipic.

CS, nr. 143/ decembrie 2016, pp. 9, 13



Iubiri cucernice 

Poezia este un cântec şoptit, o rarisimă stare de graţie dată de flacăra sacră, 
de fluxul şi refluxul amintirilor târzii sau, poate mai curând, de bătăile unei inimi 
veşnic asediate de nostalgia paradisului pierdut. 

Sub semnul nostalgiei şi, mai ales, al evlaviei, stau majoritatea poemelor Silviei 
Bodea Sălăjan, poeme incluse în recentul volum Limita umbrei (Editura Palimpsest, 
Bucureşti, 2016). De altfel, filonul religios al versurilor se lasă întrezărit odată cu 
titlul multora dintre apariţiile sale editoriale (În căutarea Graalului, 2002; Talanţi ri-
sipiţi, 2004; Chivot jefuit, 2008; Suburbiile şarpelui, 2011; Primejdia tăcerii, 2013; Pelerin 
la poarta cerului, 2014). 

Într‑o manieră tradiţionalistă, poeta evocă scene biblice precum Schimbarea 
la Faţă a lui Iisus Hristos, pe Muntele Tabor, sau reiterează o serie de motive frec‑
vente în lirica voiculesciană (motivul îngerilor, motivul crucii, motivul rugăciunii, 
motivul cupei/paharului etc.). Laitmotivul acestor poeme senine şi pioase îl repre‑
zintă lumina primordială (lumina Zilei dintâi, cum ar spune Blaga), lumina care 
înseamnă Creaţie, Iubire, Viaţă fără de moarte: „din partea aceea a paharului/ în 
care străluceşte stins o altă vreme/ amurgul veghează/ lacrima unei lumini ce n‑a 
fost/ nicicând decât iubire (...)// din sunetul cerului fără zăpezi/ coboară în taina 
pământului/ binecuvântarea din ochii lui Dumnezeu/ ca o lacrimă pe rana inimii 
singure/ întru odihna cuvântului/ din ziua a şaptea” (Gloria dei). Uneori, stihurile 
poartă aura vitalismului debordant pe care‑l oferă doar entuziasmul unei credinţe 
lipsite de tăgadă: „umple, Doamne, grădinile/ miresmelor le dăruieşte flori/ ploilor 
dă‑le seninul apelor limpezi/ iar umbrei dă‑i mănoşii nori/ ca trecând mai departe/ 
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să se nască izvoarele/ la căpătâiul nopţilor/ să se scalde în ele/ fecioarele” (Bucuria 
luminii). Alteori, o amară tristeţe învăluie poemul ce oglindeşte lumea decăzută, 
cuprinsă de făţărnicie şi bântuită de ură: „din poarta unui cer uitat de lume/ doar la‑
crima primei zăpezi mai poate/ să stingă focul urii ce mocneşte/ în liniştea vicleană 
din cetate” (Toamna cea de toate zilele). Însorite sau mohorâte, poemele religioase ale 
Silviei Bodea Sălăjan sunt, rând pe rând, psalmi şi litanii în care, dincolo de pieta‑
te, de solemnitatea limbajului, de inflexiunile rugăciunii, se remarcă un fin elogiu 
incantatoriu al lumii originare ce nu cunoscuse încă păcatul. De aici permanenta 
obsesie a neprihănirii şi, implicit, lamentaţia destrămării edenice, oarecum similară 
blagianului Paradis în destrămare: „striviţi de un regret ce nu se spune/ ochii‑şi îneacă 
plânsul fără plâns/ iar ceruri cad secate peste tâmple/ când noaptea neagră ape ne‑
gre‑a nins” (În crucea nopţii).

Noul volum cuprinde şi câteva poeme de dragoste ce lasă impresia că aparţin 
altei vârste, fiind încărcate de volute stilistice, uşor simboliste şi vădit romanţioase, 
melancolice ori meditative, presărate cu tăceri în lacrimi, dar mereu adresate unui 
iubit prezent mai degrabă în culisele unor amintiri ce se vor „înflorite”, respectiv 
revigorate, chiar dacă timpul veştejeşte anii, taie aripile şi frânge zborul tinereţii: 
„nu ştiu de‑i vis sau toamna asta poate/ e numai un final pe harta lumii/ iubitul meu 
un cântec desfrunzit/ adoarme trist pe treptele luminii// şi dacă norii şi‑au pierdut 
din aripi/ şi peste lume crengile se frâng/ să nu mă‑ntrebi iubite de ce toamna/ 
ascult tăcerea frunzelor şi plâng” (Un cântec desfrunzit). Încercând, zadarnic, să re‑
facă „perechea luminată”, cei doi îndrăgostiţi sunt abia nişte năluci ale vremurilor 
de mult apuse, îndrăgostiţi prinşi într‑un joc subtil al dragostei platonice; un joc 
iluzoriu în care nu trupurile se sărută şi se îmbrăţişează, ci umbra şi cuvintele lor 
(deseori, nerostite): „tu/ mi‑ai sărutat umbra/ iar eu/ ţi‑am îmbrăţişat cuvintele” 
(Anotimpul uitat). În multe dintre aceste versuri, predomină o tonalitate elegiacă, iar 
dragostea echivalează fie cu eminescianul „vis ferice”, fie cu o perpetuă invocare a 
„luminii dorului din dor” (Anotimp străin).

Par întrucâtva stridente accentele sociale, într‑o carte de poezie care este, îna‑
inte de toate, una a iubirilor cucernice şi serafice, însă autoarea ţine să radiografieze, 
măcar în treacăt, prozaismul societăţii contemporane, superficialitatea, convenţio‑
nalismul şi meschinăria ei: „din vitrine/ manechine de plastic/ salută reverenţios/ 
aşteptând să fie dezbrăcate/ de amanta celui mai proaspăt parvenit” (Din vitrine). 
Notaţia exactă, tăietura riguroasă a versului, grija pentru aspectul formal şi, nu în 
ultimul rând, ironia amabilă sunt, până la urmă, meritele acestor puţine poeme 
civice.

De‑a lungul anilor, lirica Silviei Bodea Sălăjan a pendulat, adesea, între tradi‑
ţie şi modernitate, între versul clasic şi versul liber, dar şi‑a păstrat nota religioasă, 
profund creştină. Fără să fie spectaculară, în sensul că nu mizează pe crearea unor 
imagini insolite, ci mai degrabă pe magia cuvintelor, pe armonia şi pe incantaţia 
lor, o asemenea Poezie (în care poetul îşi asumă, tacit, rolul de magician al „slovei 
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făurite”) rămâne una cuceritoare prin simplitatea, prin limpezimea şi naturaleţea 
limbajului.

Caiete Silvane, nr. 144/ ianuarie 2017, p. 8



Visătoarele anotimpuri

În vălmăşagul vremurilor, tot mai confuze, Poezia este acea oază de linişte 
nesperată, străjuită de cântecul amintirilor şi străfulgerată de nostalgia Cuvântului 
în stare să îmblânzească răul veacului de fier.

Sensibilă şi hiperdiscretă, Voichiţa Lung a crezut (şi, poate, mai crede) într‑o 
astfel de Poezie, dar şi‑a amânat, zi după zi, târziul debut editorial, fie din prea mul‑
tă modestie, fie din dorinţa unei decantări a versurilor pe care le‑a scris şi pe care 
le‑a revăzut, apoi, în diferite anotimpuri ale vieţii.

Placheta Jocul de-a anotimpurile a surprins juriul graţie simplităţii şi delicateţii 
(tot mai rar întâlnite în literatura contemporană), câştigând cea de‑a doua ediţie 
a Concursului de debut, secţiunea Poezie, organizat de Editura „Caiete Silvane” 
din Zalău, în primăvara anului 2016. Titlul  e doar în aparenţă unul ludic, fiindcă 
stihurile din ansamblul celor cinci grupaje succinte (Al V-lea anotimp, Anotimp uitat, 
Anotimp regăsit, Anotimp tăcut, Anotimp etern) nu sunt sprinţare ori joviale, nu mizează 
pe jocul cuvintelor, ci par, mai degrabă, atinse de o melancolie crepusculară.

În primul grupaj, care are rolul unui prolog, este creionat un portret subtil 
al poetei, pornind de la simbolistica arborelui ce‑şi înalţă, neistovit, braţele spre 
cerul senin, pentru „a sorbi Lumina” şi „a pecetlui”, irevocabil, întunecata neli‑
nişte existenţială. Treptat, o duioasă reverie se aşterne peste laconicele poeme, 
spiritul contemplativ revigorând, succesiv, amintirile ce‑şi găsesc ecoul în inimă. 
Impresionează, în această parcimonie a discursului liric, candoarea unei confesiuni 
fruste, tulburătoare prin fragilitatea ei serafică: „Mai am o frunză, mai am o tăcere,/ 
Mai am o aripă, mai am o speranţă./ Fii bun, uită‑ntr‑o noapte/ Să‑ngheţi lumina 
în stele,/ Revars‑o în ploaie de vise, sub pleoape!/ Nu cred că există motive să vrem/ 
să uităm...” (Aduceri-aminte).

Odată cu Anotimp uitat asistăm la o rememorare a vârstelor (deopotrivă ale po‑
etei şi ale Poeziei înseşi), nostalgia copilăriei mirifice punând stăpânire pe versurile 
alegorice, presărate cu interogaţii şi exclamaţii retorice, deseori, remarcabile prin 
prospeţimea şi fineţea imaginilor artistice: „Vântul piaptănă franjuri,/ Ploaia îi spală, 
soarele‑i ţese,/ Iar vremea‑i descoase”. De o factură paradisiacă, universul copilă‑
riei stă sub semnul vegetalului („muguri”, „frunze”, „aluni”, „mări de iris verde”, 
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„păduri roditoare”) trimiţând, sugestiv, la pulsaţia candidă a vieţii, la vitalismul exu‑
berant şi, nu în ultimul rând, la impetuoasa curgere ireversibilă a frumoşilor „ani 
hai‑hui”, în albia condiţiei umane. Frenezia copilului de altădată se estompează, 
„dorul de ducă” încremeneşte, eresurile şi doinele se pierd în negura vremii, iar 
tonalitatea poemului e una elegiacă: „Mă‑ntorc la copilul pierdut,/ Rog frunza să 
stea, să nu moară/ Şi plâng că alunii se sting/ Nălucă sub frunza amară./ Când se 
vor coace miresme?/ Şi cine‑anotimpu‑a oprit?/ Ah, sevele, sevele toate/ Se‑ntorc 
de unde‑au pornit!” (Dor de pădure).

Sub forma unor monologuri şi dialoguri imaginare, tinereţea şi maturitatea 
sunt complinite de o iubire diafană, platonică, în celelalte două grupaje (Anotimp 
regăsit şi Anotimp tăcut). Pe cât de tainică, pe atât de sfioasă, Iubirea presupune, aici, 
regăsirea şi contopirea celor două jumătăţi ale sferei, oglindirea sinelui prin inter‑
mediul celuilalt, într‑o permanentă stare de levitaţie. Autenticitatea unui asemenea 
sentiment constă în faptul că nu a avut şi nu poate avea un etalon. Altfel spus, 
intensitatea iubirii ţine de domeniul inefabilului: „Mi‑am rănit zborul de tine/ Şi 
de‑atunci te iubesc cât cerul!// Atât, numai atât?” (Confesiuni). Din păcate, regina 
sentimentelor îmbătrâneşte şi ea, îndrăgostiţii măsurând timpul nemilos cu bătăile 
inimii lor, cuprinşi de spaima depărtării şi a îndepărtării, de zădărnicia imposibilei 
ruinări a clepsidrelor: „Vom încerca să ne cunoaştem prin dor,/ Uniţi şi trădaţi de 
tic‑tac‑ul din noi,/ Albiţi de spaima de a nu mai fi mâine/ Luminoşi ca azi./ Vom 
încerca să facem socoteli/ Pe ani şi depărtări,/ Aşteptând şi visând ţărmul,/ Ca un 
pumn de nisip,/ În clepsidre de linişte” (Clepsidre de linişte).

Ninsorile şi troienele anunţă instalarea senectuţii, în Anotimp etern, alura so‑
lemnă şi sentenţioasă a versurilor fiind înfiorată de „marea trecere” percepută cu o 
seninătate întrucâtva mioritică: „Suntem nu mai mult decât/ o picătură de cer,/ în‑
tr‑un ulcior de lut (...)/ Aşa trecem... ne trecem.../ Valuri, clipe, ninsori/ Frământate, 
se spulberă/ În risipa de gânduri” (Şi trecem...). Uneori, din miezul poemelor pot 
fi desprinse veritabile iluminări similare haiku‑ului: „Caii albi ai timpului/ spulbe‑
ră‑n goană,/ bruma trecutului...” Alteori, comparaţia e seducătoare prin livrescul 
ei bine plasticizat: „Curând vom fi bătrâni,/ atât de bătrâni,/ ca poveştile care încep 
cu: «A fost odată...»” E un semn că profesoara de limba şi literatura română, de la 
Colegiul Naţional „Silvania” Zalău, are ştiinţa versului, construind şi cumpănind, 
meticulos, gingaşele şi ingenioasele sale poeme.

Dincolo de nota sentimentală (atent temperată), pot fi remarcate naturaleţea 
rostirii, concizia versului, fervoarea privirii retrospective şi, mai ales, introspective 
ce conferă imaginarului poetic o nebănuită aură proustiană. 

În graţioasa ei plachetă, Voichiţa Lung ne oferă un captivant periplu al visă‑
toarelor anotimpuri, valsând cu visurile, iluziile şi deziluziile fiecărei vârste, într‑un 
decor fie romantic, fie tradiţionalist, dar întotdeauna de o expresivitate modernă.

Caiete Silvane, nr. 148/ mai 2017, p. 11
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ionuţ costinaş
Sportul Sălăjean

Zălăuanul Hosu Ioan după ce a parcurs 
9.000 de km pentru o cauză nobilă: 
“Punctul culminant a fost celebrul 

Machu Picchu”
Component al echipei Transilvania4SouthAmerica, administratorul 
societăţii Autoland Hosu a străbătut deşertul Atacama, Bolivia, Peru, 

Chile sau Argentina pe două roţi, totul pentru o cauză nobilă. În 
expediţia ce a durat aproape o lună, zălăuanulşi colegii de echipă au 

întâmpinat şi anumite probleme 

Aventură, pasiune, dăruire, bunăvoinţă, curaj, sunt doar câteva ingrediente de 
care ai nevoie pentru a te aventura în a străbate peste 9.000 de kilometri pe motoci‑
cletă. Totuşi, şapte români ‑ printre care şi trei zălăuani ‑ şi‑au asumat această res‑
ponsabilitate. Ba mai mult, unul dintre scopurile acestei expediţii a fost şi un act 
caritabil. Cei şapte au format echipa Transilvania 4 South America, echipă care a 
fost continuarea a ceea ce a fost Transilvania4Africa şi  a avut ca scop principal do‑
narea rechizitelor pentru o şcoală din Argentina.Totul a început în anul 2014, din 
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dorinţa de a ajuta copiii nevoiaşi. Astfel, Bakos Norbert, Deak Albert, Hiriczko 
Sandor, Alexandru Manole, Olah Laszlo, Hosu Ioan şi Kovacs Attila s‑au înscris 
atunci la raliul Budapesta ‑ Bamako. Scopul acelei competiţii a fost donarea de 
echipament medical, echipament informatic, plase împotriva ţânţarilor şi alte bu‑
nuri pentru tineri din Africa. Să spunem că acea iniţiativă a fost una reuşită, iar după 
9.000 de km parcurşi, 3.000 pe bătrânul continent şi 6.000 pe “continentul negru”, 
expediţionarii au donat bunurile nevoiaşilor din Banjul ‑ capitala Gambiei. Pentru 
această acţiune, transilvănenii au fost premiaţi cu premiul Maria Tereza.Istoria con‑
tinuăCum expediţiile din trecut au fost un real succes, un grup format din Hosu 
Ioan, Hiriczko Sándor, Bikfalvi Zoltan (toţi trei din Zalău), Oláh László (Baia 
Mare), Deák Albert (Cluj‑Napoca) şi Lázár Árpád (Odorheiu Secuiesc) a pornit la 
drum în marea aventură în data de 14 ianuarie. “Ne facem planuri în fiecare an şi 
vrem să vizităm mai multe locuri şi am hotărât să mergem în America de Sud. Ne‑
am format un traseu şi am pornit la drum. Nu puteam pleca aşa, fără niciun plan. 
E mai costisitor decât să mergi într‑o excursie la un all‑inclusive, dar e mai frumos, 
mai interesant”, ne‑a spus Hosu Ioan. Pentru marea aventură, zălăuanii şi‑au pre‑
gătit motocicletele la domnul Laszlo din Satu Mare, acolo unde, “motoarele pe 
două roţi” au fost  personalizate şi aranjate pentru a putea fi apte pentru un traseu 
greu, muntos, dar şi pentru plimbări prin deşert. După aranjarea lor, acestea au fost 
trimise în Germania, de unde au fost expediate în Chile,  cu vaporul. “Cu două luni 
înainte am trimis motocicletele în Germania şi de acolo au fost trimise cu vaporul. 
Am calculat pe când ar trebui să ajungă şi aşa ne‑am cumpărat biletele de avion şi 
am ajuns la Santiago de Chile şi de acolo am plecat la Valparaiso”, ne mai spune 
Hosu Ioan. În Chile au ajuns doar şase, deoarece un membru al echipajului a ajuns 
mai târziu, din cauza unei probleme pe care a avut‑o cu un copil bolnav. Prin ur‑
mare, cei şase ajunşi în Santiago de Chile au aşteptat două zile, până a reuşit să 
ajungă şi colegul lor de echipă şi până când au reuşit să îşi ridice şi motocicletele din 
vamă. În formulă completă şi cu motocicletele la îndemână, Hosu Ioan şi compa‑
nia au pornit în marea aventură pe două roţi, pe un traseu bine stabilit. “Traseul a 
fost calculat, ştiam unde trebuie să mergem, stânga‑dreapta, sus‑jos, ce pasuri tre‑
buie să trecem, a fost destul de bine calculat”, a precizat omul de afaceri zălăuan.
Totuşi, cei şapte au pornit din Valparaiso şi au ajuns la 4.780m altitudine, acolo 
unde se afla graniţa dintre Chile şi Argentina. Acela  a fost primul obstacol, din 
punct de vedere fizic, dar şi pentru motociclete. “Cel mai greu ne‑a fost când a 
trebuit să trecem din Chile în Argentina, primul pas a fost la 4.780 de metri! Am 
avut şi o oarecare teamă, deoarece nu am ştiut cum vom reacţiona la acea altitudine. 
Niciunul dintre noi nu am mai fost la o aşa altitudine şi nu ştiam cum va reacţiona 
organismul, mai ales că am ajuns în doar două zile, de la nivelul mării, la aproape 
5.000 de metri. Şi motocicletele au mers mai greu, n‑aveau aer suficient”, spune 
interlocutorul nostru. Pentru primul loc de campare, expeditorii noştri au fost ne‑
voiţi să treacă de pasul Agua Negra (4.780 m) şi să coboare aproximativ 1.000 de 
metri pentru a putea campa. “Am ajuns într‑un sătuc, unde am dorit să campăm”, 
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îşi aminteşte împătimitul de sport cu motor.O femeie a fost salvatăde un membru 
al echipajului!Totuşi, echipajul pornit în această mare aventură avea să aibă parte şi 
de prima “peripeţie”. Astfel, la întoarcerea din Argentina în Chile, la un pas de 
4.400m altitudine, la vama dintre cele două state, Hiriczko Sandor a fost un erou. 
“Am sesizat o femeie, care se ţinea de gard, iar după puţin timp, chiar a leşinat. Din 
fericire, ne‑am aflat acolo, iar printre noi s‑a aflat şi doctorul Hiriczko Sandor şi 
acesta i‑a sărit în ajutor şi în cele din urmă, femeia şi‑a revenit. Principala problemă 
a fost lipsa de oxigen”, adaugă zălăuanul.Plouaţi în Deşertul AtacamaDupă toată 
peripeţia trăită la vamă, “cei şapte magnifici” au ajuns în Deşertul Atacama. Totuşi, 
odată ajunşi aici, expeditorii au avut parte de o vreme cel puţin ciudată. Să spunem 
că în acest deşert au loc averse de ploaie la un interval de 6 ‑ 10 ani, însă ploaia a 
început să curgă în momentul în care Hosu Ioan şi compania au ajuns în Deşertul 
Atacama. Cea mai mare problemă a fost faptul că drumul a devenit impracticabil. 
“Noi cu motocicletele am putut să ocolim cu greu şi acest lucru ne‑a făcut să ne 
rătăcim puţin. Iniţial am stabilit să ajungem într‑un oraş, însă din cauza ploii şi 
drumului impracticabil, am ocolit, deoarece nu găseam un traseu favorabil şi aşa 
am ajuns fără să vrem în cea mai mare mină de cupru din lume. Peste 10.000 de 
oameni lucrează acolo”, îşi aminteşte Hosu Ioan.Hosu Ioan a ajuns în cea mai mare 
mină de cupru din lumeSă spunem că despre celebra mina s‑a creat  “The 33”, un 
film despre povestea unor mineri care au rămas blocaţi în mină. Revenind la aven‑
tura transilvănenilor noştri, să spunem că  au ajuns la mină, undeva după orele 
amiezii, iar programul minerilor era pe final. Totuşi, alta a fost marea problemă a 
românilor. “Noi am ajuns acolo din partea deşertului, lucru interzis, iar oamenii de 
ordine de acolo ne‑au oprit şi ne‑au întrebat ce căutăm pe acolo. Totuşi, ne‑au ex‑
cortat repede, ne‑au dus până la poarta de ieşire. Nu ne‑am calculat bine traseul şi 
mai aveam de parcurs peste 100 de kilometri şi nu mai aveam suficient carburant 
pentru a ajunge la destinaţie, din cauza ocolirii, însă ne‑au ajutat cu carburant. 
Oamenii au fost ospitalieri, ne‑au ţinut acolo, ne‑au oferit cafea. În ziua aceea le‑
am prins pe toate şi ploaie şi vânt şi soare”, mai spune interlocutorul nostru.După 
această păţanie, transilvănenii au pornit din nou la drum, însă era noapte, iar vizibi‑
litatea era scăzută şi gropile nu se vedeau, astfel că riscul să apară probleme la mo‑
toare era ridicat şi din această cauză, cei şapte au căutat din nou un loc un să îşi aşeze 
cortul şi să mai doarmă puţin. Cât despre mâncarea din acea seară, Hosu Ioan îşi 
aminteşte: “În acea seară am mâncat supă la plic, însă un plic l‑am folosit pentru 
două persoane, am lungit preparatul cu apă, iar dimineaţa am mâncat ceva ma‑
caroane uscate”. După o noapte grea, expeditorii au avut parte de o mare surpriză la 
orele dimineţii. Astfel, la doar 100m de locul unde au dormit, era o fântână, pe care, 
din cauza nopţii nu au remarcat‑o. “Unii şoferi care veneau la mină ziceau că e 
potabilă apa, alţii ziceau că nu, însă noi am băut, am făcut şi baie şi a contat mult şi 
treaba asta”, ne mai spune zălăuanul.Unul dintre cei mai veninoşi scorpioni le‑a 
făcut... o vizităDupă ce au făcut baie şi şi‑au asigurat proviziile, cei şapte au plecat 
din nou la drum prin Deşertul Atacama. Luând în considerare proporţiile acestei 
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regiuni, românii noştri au fost nevoiţi să campeze din nou în deşert. Totuşi, dimi‑
neaţa, o altă surpriză! Ei bine, de această dată a fost una destul de neplăcută, însă care 
s‑a lăsat fără niciun incident, au fost vizitaţi de un scorpion. “Un coleg a dormit pe 
saltea, doar în sacul de dormit. Când şi‑a împachetat sacul, sub saltea era un scor‑
pion, şi nu orice scorpion, ci <Moartea din Atacama>, unul dintre cei mai veni‑
noşi scorpioni din lume! Nu ştiam despre ce tip era vorba, i‑am făcut poze şi i‑am 
dat pace. După câteva zile, după ce am ajuns la internet, am aflat cât de periculos 
era”, ne‑a declarat Hosu Ioan.În America de Sud s‑au şi distratÎn această aventură, 
cei şapte transilvăneni au avut timp şi de o mică distracţie. “Am ajuns mai apoi în 
San Pedro de Atacama, un oraş foarte frumos, situat în mijlocul deşertului. Un oraş 
turistic mai mult. Am stat şi aici vreo două zile. În cea de‑a doua zi, ne‑am făcut un 
traseu şi ne‑am plimbat prin deşert, am fost pe dune, să avem parte de senzaţii tari, 
fără bagaje”, îşi aminteşte Hosu Ioan. După acest mic repaus, în care Hirickzo 
Sandor şi compania s‑au relaxat, cei şapte au pornit spre Bolivia. La 4.400m era si‑
tuată graniţa dintre Bolivia şi Chile. Acolo, era situată doar o mică căbănuţă, fără 
curent. Totuşi, doar pasionaţii de off‑road puteau folosi acel drum ce duce spre 
graniţă. Însă, peripeţia a fost alta... “Nu puteam face ieşirea şi a trebuit să ne întoar‑
cem în San Pedro de Atacama pentru a obţine hârtia de ieşire, n‑am ştiut că nu este 
vamă acolo”, spune Hosu.A încercat şi frunza de coca! Odată ajunşi în Bolivia, o 
ţară destul de săracă, cei şapte transilvăneni au avut parte de peisaje superbe şi chiar 
au rămas impresionaţi de unele aspecte găsite aici.  “În Bolivia am trecut şi prin 
junglă, un loc superb şi cu sate formate pe munţii aceia abrupţi, a fost foarte intere‑
sant. La 4.000 de metri sunt sate, iar locuitorii acestora trăiesc doar din creşterea 
lamelor sau a altor animale. Un alt lucru care ne‑a surprins în Bolivia a fost calitatea 
drumurilor şi amenajarea acestor, vorbim despre cele principale, care leagă oraşele 
mari ale ţării. Totuşi, vorbim de o ţară mare şi săracă”, îşi aminteşte interlocutorul. 
De asemenea, Bolivia este una dintre puţinele ţări în care se poate cultiva coca, iar 
Hosu Ioan şi compania au avut şansa de a gusta din frunzele celebrei plante! “Aici 
am văzut prima dată şi frunza de coca. Toată lumea mestecă acolo frunza de coca, 
noi am rămas aşa surprişi. La ei este un lucru normal şi toată lumea mestecă coca 
sau se bea ceai de coca. Am încercat, însă e ca şi cum ai bea un ceai foarte tare la noi. 
Te ajută la concentrare şi îţi întăreşte fizicul”, ne mai spune zălăuanul. Să spunem 
că în Bolivia şi Peru este acceptată de lege creşterea celebrei plante, în timp ce în 
Chile şi Argentina este interzis. “După ce am trecut de La Paz ‑ capitala administra‑
tivă a Boliviei, un oraş foarte aglomerat, am fost surprinşi plăcut că oamenii ne fă‑
ceau loc să putem trece în faţă, nu claxona nimeni, se opreau şi în intersecţii şi ne 
lăsau să trecem. Foarte interesant a fost. Ne‑au văzut că suntem turişti şi acolo, 
turiştii sunt ajutaţi”, ne mai spune zălăuanul. De asemenea, un alt lucru destul de 
interesant a fost întâlnirea din jungla boliviană cu o doamnă, patroana unui hostel, 
care îşi are originile în România! La Hostelul Sol y Luna, expeditorii au întâlnit‑o 
pe Sigrid Fronius, cu rădăcini din Braşov şi  Timişoara. Expeditorii noştri au trecut 
şi de Bolivia şi au ajuns în Peru, o ţară în care aveau să viziteze unul dintre cele mai 
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frumoase locuri străvechi din lume. “Punctul culminat al nostru a fost Machu 
Picchu. Poate că este puţin prea turistic, sigur este bine că se fac bani pentru ţară, 
însă este ceva extraordinar şi doar dacă vezi, poţi să crezi că se poate face aşa ceva. Să 
faci un orăşel într‑un vârf de munte (2.500‑2.800 m). Am urcat cu autobuzul, însă 
am coborât pe trepte, au fost o mie şi ceva de trepte”, ne mai spune Hosu Ioan.
Principalul scop al acestei călătorii a fost să ajute o şcoală izolată cu rechizite, însă pe 
parcurs s‑a schimbat planul. “Trebuia să ducem rechizitele la o şcoală din Peru, însă 
nu s‑a mai putut merge, din cauza faptului că elevii erau în vacanţă şi astfel am dus 
rechizitele la o şcoală din Argentina. Cum nu am beneficiat de o maşină pentru 
ajutoare, doar ce am putut să aducem noi, am cumpărat rechizite şi de acolo.  A fost 
greu să cărăm după noi atâtea bagaje, deoarece am fost nevoiţi să cărăm şi piese de 
schimb, corturi”, a precizat Hosu Ioan. Misiune îndeplinităÎn cele din urmă, Hosu 
Ioan şi compania au ajuns la şcoala din Argentina, iar copiii s‑au bucurat foarte 
mult de această vizită, dar şi de darurile primite. “A fost foarte important faptul că 
am reuşit să ajutăm şi să le aducem un zâmbet pe buze acelor copii, însă şi experi‑
enţa noastră a contat mult. Pot spune, că toată lumea, măcar o dată în viaţă să plece 
într‑o excursie mai îndepărtată, deoarece merită, e mult mai frumos decât un 
all‑inclusive şi ai şansa să vezi lucruri, pe care aici în Europa nu le vezi. Chiar dacă 
pare că nu sunt multe lucruri de văzut în deşert, ei bine, sunt, sunt foarte multe”, a 
conchis zălăuanul. Minifotbalul, altă mare pasiune Un alt mare hobby al lui Hosu 
Ioan este minifotbalul. Astfel, omul de afaceri zălăuan susţine cea mai veche echipă 
înscrisă în competiţiile de minifotbal din Sălaj! Vorbim aici de Autoland Hosu 
Rechinii, o echipă cu tradiţie în minifotbalul sălăjean şi care chiar a avut rezultate 
bune de‑a lungul anilor. “Suntem cea mai veche echipă de minifotbal din Sălaj şi 
cea mai bună echipă per total. Nu putem să fim întotdeauna primii. Echipa a rămas  
cea veche. Dacă ne‑am dori să fim mereu pe podium şi acolo în vârful clasamentu‑
lui, ar trebui să aducem şi noi jucătorii care sunt în top. Oricum, nu ne place să ne 
schimbăm şi am rămas cu acelaşi nucleu. Bine, mai apar şi tineri, iar acest lucru mă 
bucură”, mai spune omul de afaceri. Să spunem că în acest sezon al Ligii 1 de mi‑
nifotbal, echipa Autoland Hosu Rechinii se află pe locul 4, însă este prezentă în 
semifinalele Cupei României, acolo unde are şi principalul obiectiv al sezonului. 
“Principalul obiectiv al nostru este câştigarea Cupei. Suntem în semifinală şi practic 
mai avem de câştigat două meciuri. Ştim unde ne este locul, însă avem vise, deoa‑
rece nu este interzis acest lucru. Anul acesta, având în vedere că faza finală se va 
desfăşura la Cluj‑Napoca, ne‑am dori tare mult să participăm. Să ne mobilizăm 
mai bine şi să mergem într‑o formulă completă, de 12 oameni”, a adăugat Hosu 
Ioan. Să spunem că omul de afaceri a fost şi un sponsor important al Campionatului 
de Minifotbal din Sălaj. “Am sponsorizat mult şi  competiţia de minifotbal, peste 5 
ani, precum şi mai mulţi sportivi. Din păcate, în acest moment, profitul firmei nu 
este atât de mare încât să îmi permit asemenea cheltuieli, deşi mi‑ar fi plăcut să pot 
sponsoriza mai departe”, ne‑a spus omul de afaceri.  O dată pe săptămână, 
EnduroCunoscutul om de afaceri local nu prea mai are alte hobby‑uri, datorită 
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lipsei de timp. “Nu prea mai am timp şi pentru alte hobby‑uri. Timpul este cel mai 
important lucru. Sunt foarte ocupat şi chiar dacă aş vrea, de multe ori nu pot să fac 
anumite lucruri”, spune zălăuanul. Totuşi, o dată pe săptămână, Hosu Ioan şi câţiva 
cunoscuţi se întâlnesc pe Meseş sau prin Satu Mare şi se întrec în competiţii de 
Enduro. “De obicei sâmbăta mergem sau câteodată mergem şi duminica. Am două 
concursuri în plan pentru anul acesta şi sper să le şi bifez. Dacă o să le termin, voi fi 
mulţumit. Pentru anii mei, pentru cât mă antrenez, este foarte important să termin 
un concurs”, spune împătimitul de motociclism.În ceea ce priveşte senzaţiile tari, 
să spunem că Hosu Ioan a mai realizat şi alte “nebunii” în anii precedenţi. “Am mai 
mers cu paraşuta, trasă de o barcă, sau bungee jumping, însă sunt senzaţii pe mo‑
ment. Totuşi, o săritură de la înălţime cred că ar fi altceva. Poate o să încerc şi aşa 
ceva”, a concluzionat zălăuanul.

Krisztina “Kicsii” Szoke Nagy face legea 
în poarta unei fruntaşe din Liga I din 

Ungaria
“Portăriţa” originară din oraşul Cehu Silvaniei a ajuns în campiona‑

tul din ţara vecină, după ce în trecut a reuşit să câştige medalia de aur 
în Superligă cu Olimpia Cluj

Fotbalul feminin este pe o pantă ascen‑
dentă şi în România, atât în ceea ce priveşte nu‑
mărul de iubitori ai acestei secţii, cât şi fetele 
care îşi doresc să urmeze această carieră. Totuşi, 
Olimpia Cluj este formaţia care domină 
Superliga de multă vreme, anul trecut reuşind 
să cucerească cel de‑al şaselea titlu consecutiv. 
La multipla campioană a României a evoluat şi 
o jucătoare născută în Sălaj, în Cehu Silvaniei 
mai exact. Este vorba despre Szoke‑Nagy 
Krisztina sau “Kicsii”, cum o alintă prietenii. A 
moştenit talentul de la tatăl şi bunicul eiNăscu‑
tă în data de 14 iulie 1997, tânăra evoluează pe 
postul de portar şi spune că a moştenit pasiunea 
pentru fotbal de la tatăl şi bunicul său. Tatăl, 
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Szoke‑Nagy Csaba a evoluat la echipa locală, Silvania Cehu Silvaniei, dar şi la 
Armătura Zalău sau Olimpia Satu Mare. Bunicul Krisztinei a jucat şi el în tricoul 
echipei locale. Putem spune că tânăra a continuat tradiţia familiei şi a păşit pe aceas‑
tă cale a “sportului rege”. “Această pasiune am moştenit‑o. Bunicul şi tatăl meu au 
fost fotbalişti şi de mică îmi place mult acest sport”, ne‑a spus Szoke‑Nagy 
Krisztina.“Kicsii” a început fotbalul la Luceafărul Bălan După ce existau la Bălan 
două grupe de juniori republicani, dar şi grupe de copii ce activau în campionatele 
interne de Juniori C, D şi E, formaţia condusă de Radu Pop a dorit să îşi extindă  
orizonturile. Inimosul om de afaceri, împreună cu Emil Ionaş, antrenorul de la 
acea vreme a Luceafărului au înfiinţat şi secţia de fotbal feminin. Totuşi, la gruparea 
din Bălan, Szoke‑Nagy avea să facă doar antrenamente, iar astfel, la vârsta de 14 ani 
şi‑a luat “inima în dinţi” şi a plecat în Cluj‑Napoca pentru a da probe la Olimpia, 
după ce văzuse un articol în  ziar. “Am început la Bălan atunci când s‑a făcut echipa 
de fete, însă făceam doar antrenamente. După ce am văzut  un articol în ziar cu 
fetele din Cluj, am decis să sun acolo şi să mă interesez. Mi‑au spus să merg în 
probe, iar după ce m‑au văzut, am rămas în lot”, ne‑a spus tânăra fotbalistă.Szoke‑
Nagy Krisztina a devenit campioana RomânieiAlături de Olimpia Cluj, Kicsii avea 
să cunoască cele mai mari satisfacţii din scurta sa carieră de până acum. Astfel, în 
anul 2013, jucătoarea din Cehu Silvaniei avea să câştige atât campionatul, cât şi 
Cupa României. Totuşi, era greu să prindă un loc de titular la titrata echipă din 
Superligă şi prin urmare a fost împrumutată la Independenţa Baia Mare pentru a 
avea mai multe şanse de a juca meci de meci. După un sezon bun făcut la gruparea 
maramureşeană, Szoke‑Nagy Krisztina a decis să semneze cu echipa băimăreană 
pentru a aparţine în totalitate de Independenţa. “Am ales să semnez cu echipa din 
Baia Mare, deoarece îmi oferea mai multe şanse de a juca”, mai spune “Kicsii”. Din 
Superligă, în prima divizie din UngariaLa gruparea din “capitala” judeţu‑
lui Maramureş, Krisztina avea să evolueze timp de încă două sezoane, însă nu a 
izbutit să egaleze sau să depăşească performanţele obţinute cu Olimpia Cluj. Totuşi, 
ceva incredibil avea să se întâmple cu cariera sa. În vara anului 2016, fetele de la 
Vasas Femina Odorhei aveau programat un amical cu Naţionala U19 a Ungariei, 
meci ce urma să se dispute în ţara vecină. Totuşi, ghinionul a făcut ca portarul gru‑
pării române să se accidenteze , iar fetele au apelat la Szoke‑Nagy Krisztina. Portăriţa 
sălăjeană a făcut deplasarea în Ungaria, iar în urma amicalului a fost remarcată de 
antrenorul unei grupări importante din prima ligă maghiară. “Fetele de la Odorhei 
au făcut ele o echipă să plece în Ungaria pentru a disputa un amical contra naţiona‑
lei Ungariei U19 şi cum sunt şi eu unguroaică au apelat la mine având în vedere că 
portăriţa lor s‑a accidentat. Mi‑am zis: De ce nu? În urma meciului disputat, am 
ajuns acasă şi m‑a contactat cineva din Ungaria, era antrenorul de la Eto FC Gyor, 
care mi‑a  zis că mă vrea la el în echipă”, a declarat Szoke‑Nagy Krisztina pentru 
Sportul Sălăjean.În urma acelei convorbiri telefonice, sălăjeanca a plecat timp de o 
săptămână în probe la gruparea maghiară, unde a impresionat şi a semnat un con‑
tract pentru a deveni jucătoarea lor. Pentru un loc de titular, românca noastră s‑a 
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luptat cu o componentă a Naţionalei Ungariei, însă a reuşit să se impună, iar din 
cele 12 meciuri disputate până acuma, Krisztina a fost titulară în 9 partide. “La în‑
ceput a fost mai greu, deoarece echipa din Gyor a mai transferat un portar care este 
component al echipei naţionale a Ungariei, însă din 12 meciuri, 9 am jucat eu”, a 
adăugat “portăriţa”.Să spunem că în prima ligă din Ungaria sunt angrenate 8 echi‑
pe, primele patru vor disputa play‑off, iar ultimele, se vor lupta într‑un play‑out 
pentru rămânerea în prima divizie. Eto FC Gyor, gruparea la care evoluează sălă‑
jeanca noastră ocupă în prezent locul 4, cu un avans de 8 puncte faţă de locul 5 şi la 
13 puncte distanţă faţă  de primul loc. În sezonul competiţional 2014  ‑ 2015, Eto 
FC Gyor avea să promoveze pentru prima dată în primul eşalon fotbalistic din 
Ungaria, după un parcurs aproape perfect, din 16 meciuri disputate, gruparea un‑
gară a reuşit să câştige 15 şi să piardă un singur meci, cu un golaveraj total de 140 ‑ 8. 
În primul sezon în prima divizie, maghiarele au izbutit să se claseze pe locul 4, atât 
în sezonul regulat, cât şi după disputarea playoff‑ului. În acest sezon, Szoke‑Nagy 
Krisztina, alături de colegele sale îşi doresc să obţină din nou prezenţa în playoff şi 
dacă se poate şi finala Cupei Ungariei. Pentru a izbuti calificarea în ultimul act al 
Cupei, Eto FC Gyor trebuie să treacă de MTK, echipă cu care se va duela în semi‑
finală şi care ocupă în acest moment locul trei în prima ligă maghiară. “Obiectivul 
nostru anul acesta a fost să fim în playoff, dar dacă se poate, ne dorim să prindem 
locul 3 şi să jucăm finala Cupei Ungariei”, mai spune fotbalista născută în Cehu 
Silvaniei. Să mai spunem că Eto FC Gyor are şi o academie proprie, iar echipa din 
prima ligă face câte  şapte antrenamente pe săptămână, marţea şi joia având chiar 
câte două pe zi.“Campionatul Ungariei este mai puternic decât cel al României”În 
campionatul intern, Olimpia Cluj domină ostilităţile de câţiva ani buni. În acest 
sezon competiţional, echipa antrenată de Mirel Albon se îndreaptă către cel de‑al 
şaptelea titlu consecutiv. În ceea ce priveşte primul eşalon fotbalistic al vecinilor 
noştri, sunt ceva mai multe echipe care se luptă pentru supremaţie.  În aceste con‑
diţii şi din acest punct de vedere şi fotbalista născută la Cehu Silvaniei este de părere 
că nivelul fotbalului feminin din Ungaria este peste cel din ţara noastră. “După 
părerea mea, în Ungaria este mai tare campionatul, deoarece aici sunt cinci sau şase 
echipe care se luptă pentru supremaţie, iar în România nimeni nu are vreo şansă 
împotriva Olimpiei Cluj”, a mai spus portăriţa. Să mai spunem că recent, în 
Ungaria a avut loc şi un turneu de fotbal în sală, la care echipele din prima ligă s‑au 
duelat pentru primul loc. Competiţia s‑a desfăşurat la Szekesfehervar şi un meci 
ţinea 12 minute. Sălăjeanca noastră a făcut parte din lotul celor de la ETO Gyor. La 
această competiţie, Szoke‑Nagy Krisztina şi compania au reuşit să ajungă până în 
finală, acolo unde, din păcate, au pierdut cu 2‑0, în faţa celor de la MTK Hungaria, 
fosta campioană a Ungariei, în urmă cu trei ani. Podiumul a fost completat de 
FC Viktoria Szombathely. “Acest turneu a fost un fel de pregătire înainte să înceapă 
campionatul. A fost bine că am câştigat experienţă şi eram aproape să luăm locul 1, 
dar din păcate în finală am pierdut. Dacă nu dădeam noi primul gol, era greu să 
câştigi că nu mai aveai mult timp să revii”, a declarat portarul din Cehu Silvaniei. 
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Szoke‑Nagy Krisztina a devenit şi internaţională la o vârstă fragedăPrestaţiile bune 
ale tinerei sălăjence au fost remarcate şi prin urmare a fost convocată la lotul naţio‑
nal al României U17. La vârsta de 16 ani, Krisztina a fost convocată chiar şi la 
Naţionala U19. Totuşi, după ce nu s‑a mai încadrat la această categorie de vârstă, 
tânăra portăriţă nu a mai luat contact cu echipa naţională, acolo unde pentru postul 
de titular de “bat” mult mai experimentatele Andreea Părăluţă (Atletico Madrid) şi 
Roxana Oprea (Olimpia Cluj). Szoke‑Nagy Krisztina nu şi‑a pierdut speranţa şi pe 
viitor îşi doreşte să facă parte şi din echipa de senioare a României. “După ce nu am 
mai putut juca la U19, nu am mai fost convocată. Totuşi, sper că va veni şi timpul 
meu şi voi face parte şi din lotul echipei mari”, a declarat pentru Sportul Sălăjean 
Szoke‑Nagy Krisztina.



Romario de Sălaj, titular în Liga a 
II-a! 

Originar din comuna Rus, fotbalistul în vârstă de 23 
de ani a învăţat tainele “sportului rege” la Unirea 

Dej, iar acum are evoluţii bune în eşalonul secund la 
Olimpia Satu Mare, acolo unde joacă meci de meci. 

Să spunem că valorosul mijlocaş din Sălaj a fost bote-
zat de tatăl său după numele brazilianului Romário 
de Souza Faria, cel care în anul naşterii sale devenea 
campion mondial cu Naţionala Braziliei şi câştigător 

al “Balonului de aur” 

Iubitorii “sportului rege” din judeţul 
nostru nu au avut prea multe satisfacţii în 
ultima perioadă. Însă cu toate acestea, există 
jucători originari din Sălaj care reprezintă 
cu succes micuţul nostru judeţ. Romario 
Rus, un tânăr din comuna Rus este un ju‑
cător ce de trei sezoane joacă constant în 
Liga a II‑a! Fotbalistul s‑a născut în data de 
7 iulie 1994, iar la vârsta de 10 ani avea să 
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înceapă să practice fotbalul la grupele de copii şi juniori de la Unirea Dej. Sălăjeanul 
evoluează pe postul de mijlocaş central.

La 15 ani, debut în Liga a III‑aDupă cinci ani petrecuţi la grupele de copii şi 
juniori republicani, Romario Rus a făcut pasul spre echipa mare la o vârstă destul 
de fragedă. După evoluţii excelente în Campionatul Naţional de juniori republi‑
cani, antrenorul Ioan Tătăran l‑a promovat pe sălăjeanul nostru la prima echipă. 
Romario a debutat chiar ca titular, la un meci pe care dejenii l‑au susţinut în com‑
pania celor de la Corona Braşov. “La 15 ani am debutat în Liga a III‑a, când domnul 
Ioan Tătăran m‑a promovat la echipa mare. Am debutat ca titular într‑un meci cu 
Corona Braşov şi am jucat chiar bine”, spune Romario Rus.După meciul bun pe 
care l‑a făcut la debutul său în cel de‑al treilea eşalon, sălăjeanul a rămas în lotul 
primei echipe pentru care a jucat în toate meciurile rămase din acel sezon. Când se 
mai putea, mai evolua şi pentru echipa de juniori republicani, dar mai rar. Sălăjeanul 
a suferit două accidentări după debutul la echipa mare a Unirii DejDrumul lui 
Romario către marea performanţă a întâmpinat şi anumite obstacole. Astfel, după 
meciurile excelente pe care le‑a făcut la Unirea, sălăjeanul a suferit o accidentare la 
genunchi. “După câteva luni de când am debutat la echipa mare, am suferit o acci‑
dentare la genunchi, care din păcate m‑a ţinut departe de gazon pentru câteva luni”, 
îşi aminteşte jucătorul.După revenirea pe gazon, ascensiunea sa a continuat, iar tâ‑
nărul mijlocaş a reuşit să “spargă gheaţa” în Liga a III‑a, marcând şi câteva goluri. 
Totuşi, la aproximativ un an după ce a suferit accidentarea la genunchi, Romario a 
avut parte de un nou ghinion şi de această dată şi‑a rupt piciorul. Din fericire pen‑
tru el, accidentarea nu a necesitat şi intervenţie chirurgicală, însă l‑a ţinut departe 
de gazon timp de şase luni!? “După un an de la prima accidentare, mi‑am rupt pi‑
ciorul şi a trebuit să stau departe de gazon timp de şase luni, timp în care am stat cu 
piciorul în gips”, mai spune Romario.La doar 16 ani, era deja ofertat de echipe  din 
Liga 1!După evoluţiile excelente de la Unirea Dej, ofertele pe numele tânărului 
fotbalist au început să apară. Printre echipele care l‑au dorit pe Romario s‑au nu‑
mărat Gaz Metan Mediaş (Liga 1) şi CSM Rm Vâlcea (Liga 2). Din păcate pentru 
sălăjean, conducerea grupării dejene nu a ajuns la un acord cu niciuna dintre acele 
echipe, iar Romario avea să mai rămână la Unirea. Despre acea perioadă, mijlocaşul 
îşi aminteşte că primea telefoane de la echipe care îl doreau. “Nu le mai ţin minte 
pe toate, dar cei de la Mediaş şi de la Vâlcea m‑au sunat să‑mi spună că mă do‑
resc. Din păcate, conducerea de la Dej nu s‑a înţeles cu niciuna şi nu am mai ple‑
cat”, spune jucătorul.Romario ne mai spune că pe atunci, conducerea celor de la 
Unirea Dej i‑a promis că vor veni şi alte oferte mai bune, iar el ‑ doar un copil pe 
atunci şi fără un impresar ‑ a rămas la gruparea clujeană. “Eram copil atunci, nu am 
vorbit cu conducerea să mă lase să plec. Nu am avut nici impresar şi cei din condu‑
cere m‑au păcălit şi mi‑au zis că o să mă ducă la o echipă mai bună”, îşi mai amin‑
teşte fotbalistul, care timp de doi ani a mai evoluat în tricoul formaţiei din Liga a 
III‑a. În trei sezoane şi jumătate petrecute la Unirea Dej, sălăjeanul a reuşit să strân‑
gă peste 100 de prezenţe în cel de‑al treilea eşalon, timp în care a reuşit să marcheze 



80 • Anuarul presei sălăjene 2017 / Ionuţ Costinaş

şi 15 goluri din postura de mijlocaş central. Romario a făcut pasul spre Liga a II‑
aDupă ce conducerea nu l‑a lăsat să plece la vârsta de 16 ani, după doi ani, tânărul a 
ajuns în cele din urmă în Liga a II‑a. Unirea Dej a întâmpinat ceva probleme finan‑
ciare, iar mai mulţi jucători au fost vânduţi. Printre jucătorii care au plecat se nu‑
mără şi Romario, cel care în cele din urmă a ajuns la Olimpia Satu Mare. Astfel, la 
sfârşitul lunii ianuarie a anului 2014, Romario Rus ajungea în curtea formaţiei din 
eşalonul secund. “Mai aveam contract cu Unirea, dar atunci erau ceva probleme la 
echipa din Dej şi a fost mai uşor să plec. La început cereau prea mulţi bani pe mine. 
Aşa, cum erau probleme, mi‑au dat voie să plec pe bani mai puţini”, declară 
Romario Rus.Fotbalistul originar din Rus a fost dorit la echipa sătmăreană de 
Mircea Bolba, cel care era antrenor secund la Olimpia şi care l‑a antrenat pe sălă‑
jean la Dej. “La Olimpia era antrenor secund Mircea Bolba, care mi‑a fost antrenor 
la Unirea Dej şi el mă ştia. M‑a sunat să vin la Olimpia. Conducerile celor două 
cluburi s‑au înţeles şi aşa am ajuns aici”, mai spune mijlocaşul. La Olimpia Satu 
Mare, Romario a debutat din nou ca şi titular, într‑un meci în care sătmărenii au 
jucat cu CSM Râmnicu Vâlcea. Spre surprinderea unora şi spre satisfacţia altora, 
Romario a evoluat destul de bine şi în acea partidă. Despre acel debut, jucătorul  
spune că nu s‑a simţit nivelul mai ridicat al competiţiei. “A fost destul de bine şi am 
avut o prestaţie bună, zic eu. Nivelul din liga secundă a fost cam la fel cu cel din 
Liga a III‑a. Totuşi, odată cu trecerea timpului şi după ce am început să joc tot  mai 
mult, s‑a simţit şi acea diferenţă de valoare la care mă aşteptam, mai ales din punct 
de vedere fizic. Fotbaliştii prezenţi în această ligă sunt mult mai valoroşi”, a declarat 
jucătorul în vârstă de 23 de ani.După debutul excelent la prima echipă, mijlocaşul 
a fost prezent şi la meciurile echipei a doua. “Era o perioadă când jucam şi la echipa 
a doua. Sâmbătă jucam la prima echipă, iar duminică la Olimpia II. Asta a fost la 
început, deoarece ulterior nu a mai existat echipa a doua”, spune mijlocaşul.
Romario a jucat în barajul Olimpiei II cu Luceafărul BălanDupă cum spunea mai 
sus, jucătorul originar din Rus evolua atât la prima echipă, cât şi la satelitul grupării 
din eşalonul secund. Astfel, în sezonul 2014‑2015, sălăjeanul a ajutat şi el 
CS FC Olimpia 2010 2 Satu Mare să câştige titlul în judeţul Satu Mare. Sorţii au 
făcut ca gruparea sătmăreană să joace barajul pentru promovare în Liga a III‑a îm‑
potriva campioanei Sălajului, Luceafărul Bălan. Această dublă rămâne în memoria 
iubitorilor “sportului rege” din Sălaj. După ce Luceafărul a pierdut 2 ‑ 1 în deplasa‑
re, în returul de pe “Gîlgău Arena”, Romario Rus şi compania au condus cu 2 ‑ 1 şi 
la pauză, iar sălăjeanul a părăsit  terenul, supărat fiind de o accidentare. Ce a urmat 
este de poveste şi vorbind cu Romario Rus, ceva neaşteptat. Bălanul avea nevoie de 
încă trei goluri pentru a se califica, lucru reuşit. “Am fost accidentat atunci şi ştiu că 
nu am jucat în partida tur, iar în retur am jucat doar în prima repriză. Meciul retur 
s‑a rupt în momentul în care portarul nostru a primit cartonaş roşu. Am luat patru 
goluri repriza a doua. Când am ieşit, conduceam cu 2 ‑ 1 şi nu m‑am gândit nicio‑
dată că nu o să promovăm. Totuşi, eu chiar m‑am bucurat pentru Bălan. Păcat că 
nu au rezistat  mai mult în Liga a III‑a”, ne‑a spus fotbalistul.Sălăjeanul şi‑a conti‑
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nuat forma bună în Liga a II‑aDupă dezamăgirea suferită la barajul cu Luceafărul 
Bălan, Romario Rus şi‑a continuat activitatea doar la prima echipă a Olimpiei Satu 
Mare. A început să evolueze tot mai mult şi să progreseze cu fiecare meci disputat. 
Totuşi, jucătorul nu a avut lipici la goluri în eşalonul secund. “Zici că sunt blestemat, 
nu am reuşit să marchez multe goluri în Liga a II‑a. Am doar două”, spune jucătorul.
La Olimpia Satu Mare au început să apară şi problemele financiare, iar atmosfera de 
la echipă a devenit una încărcată din cauza restanţelor financiare. În cele din urmă, 
Consiliul Judeţean Satu Mare a aprobat suplimentarea de buget a clubului şi situaţia 
s‑a mai liniştit. “Sunt ceva probleme cu banii în ultimul timp. Totuşi, eu mă simt 
bine, mai ales că joc, iar banii oricum o să îi luăm până la urmă. Din câte văd, proble‑
mele încep să se rezolve”, ne mai spune tânărul jucător care mai are contract cu gru‑
parea din eşalonul secund până în această vară. “Negociem în această iarnă şi dacă nu 
o primesc o ofertă mai bună, o să îmi prelungesc contractul cu Olimpia”, declară 
Romario.“Îmi place Messi şi Ronaldo”Fotbalistul în vârstă de 23 de ani a moştenit 
pasiunea de la tatăl său, cel care a şi insistat ca fiul său să meargă la Dej să practice 
fotbalul. Întrebat fiind despre idolul său, acesta a avut un răspuns poate aşteptat de 
toată lumea. “Fotbalul îmi place foarte mult de când eram mic şi pasiunea am moşte‑
nit‑o de la tatăl meu. El a fost cel care a insistat să merg la fotbal la Dej. În ceea ce 
priveşte idolul, nu am unul anume, dar îmi plac atât Messi, cât şi Ronaldo. Îmi place 
mai mult de portughez pentru că eu cred că el munceşte mai mult, în timp ce Messi 
aşa s‑a născut, un mare talent”, mai spune sălăjeanul.“Botezat” după numele legen‑
darul brazilianTatăl său, un mare pasionat al “sportului rege” avea un idol al fotbalului 
mondial, un jucător care făcea furori în naţionala Braziliei, care reuşea să câştige 
Campionatul Mondial de fotbal în anul 1994, an în care şi reprezentativa României a 
obţinut cea mai bună performanţă din istoria participării la Mondiale. În acel an, la 
turneul final desfăşurat în Statele Unite ale Americii, brazilianul Romário a făcut 
senzaţie şi a câştigat inimile multor iubitori ai fotbalului. Printre premiile cucerite de 
brazilian putem enumera trofeul Cupei Mondial, dar şi balonul de aur, cucerit în 
1994. Printre cei cărora “Baixinho” le‑a intrat în inimă s‑a numărat şi tatăl sălăjeanului 
nostru, care a decis să‑şi boteze copilul după starul brazilian. “M‑am născut în 1994, 
când era Campionatul Mondial din SUA, iar Romário înscria multe goluri şi i‑a plă‑
cut tatălui meu şi de aceea mi‑a pus şi numele aşa”, spune jucătorul care ne povesteşte 
că l‑a urmărit pe youtube pe fostul câştigător al balonului de aur: “M‑am uitat la cli‑
puri cu el pe youtube, mai ales la golurile din 1994”.Romario Rus:“Dacă ar fi condiţii 
bune la FC Zalău, nu aş zice NU”Pe final, Romario de Sălaj a discutat puţin cu noi 
şi despre singura formaţie din judeţ ce evoluează în eşaloanele superioare şi despre 
o posibilitate de a îmbrăca cândva tricoul echipei FC Zalău, cea care acum este 
echipa fanion a Sălajului. Întrebat dacă ar exista vreo şansă ca el să ajungă în curtea 
“alb‑albaştrilor”, Romario a precizat: “Nu m‑am gândit, nu cred. Totuşi, dacă ar fi 
condiţii bune, nu aş zice nu, chiar dacă nu ar promova. Am prieteni acolo. Băican 
mi‑a fost coleg la Olimpia, îl mai ştiu pe Magdaş, dar şi pe Constantin Olariu, cel 
care mi‑a fost antrenor la Dej”.
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moldovan mihaela
Sălajul pur şi simplu

Bilanț: Campania de salvare a 
Casei Maniu la 2 ani și jumătate. 
Ce spun oamenii simpli care au 
donat din puținul lor pentru un 

lucru măreț
  

La 2 ani și jumătate de la demararea campaniei de salvare a Casei Iuliu Maniu 
din Bădăcin, putem trage linie pentru un scurt bilanț. Peste 300 de donații și peste 
300.000 de lei au transformat imposibilul în posibil și au făcut ca imobilul care a 
aparținut familiei Maniu să mai fie și astăzi în picioare.

Începuturile

Totul a pornit ca o idee, discutând despre eforturile zadarnice întreprinse de 
preotul Cristian Borz de a salva Casa lui Maniu, în 18 februarie 2015:

‑Si Cristi ce mai face?
‑Păi ce să facă? Se chinuie singur să țină în picioare casa lui Iuliu Maniu.
‑Cum adică să țină în picioare? E chiar așa avariată?
‑Oooo, păi e într‑un hal fără de hal. A mai cârpit Cristi pe ici, pe colo, în ulti‑

mii 15 ani, dar nu cred că mai trece de încă o iarnă.
‑Păi și autoritățile? Ele ce fac?
‑Ce să facă? Nimic. Nu ți‑am zis că se chinuie de unul singur?
‑Atunci hai să‑l ajutăm noi. Hai să facem ceva.
Și am făcut. Am început campania de strângere de fonduri aducând mai întâi 

povestea Casei Maniu în spațiul public. Claudia Șimon, jurnalist, și colegii ei ne‑
au ajutat să filmăm un spot în care să se vadă starea de plâns în care a fost lăsat să 
ajungă un imobil valoros pentru cultura națională, iar Horea Nicula, om de radio, 
ne‑a ajutat să‑i dăm voce. Și‑apoi am creat o pagină de Facebook și, pornind de la 
Sălajulpursisimplu.ro, am trimis comunicate de presă despre starea de fapt și inten‑
ția noastră. Și mass media a reacționat. Atâția jurnaliști câți au bătut drumul până 
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la Bădăcin în ultimii 2 ani și jumătate nu a văzut Casa Maniu în întreaga ei viață. 
Și povestea ei a început să fie spusă mai departe, tot mai departe. Între timp, echi‑
pa a început să se închege: publicația Sălajul pur și simplu – inițiatorul campaniei 
publice  „Salvați Istoria Națională, Salvați Casa lui Iuliu Maniu”, pr. Cristian Borz 
– coordonatorul proiectului de reabilitare a Casei Maniu, Valeria Lehene, architect 
în cadrul Direcției Județene pentru Cultură și Artă Sălaj, cercetătorul Marin Pop de 
la Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău – Sălaj, arhitectul Octavian Muth, cel 
care a coordonat echipa ce a realizat Proiectul Tehnic, ing. dipl. Lucian Țârlă – pro‑
iectant, ing. Ioan Haiduc – expert tehnic, ing. Mircea Drăgan – diriginte de șantier, 
ing. Horea Moțiu și ing. Mirel Lețiu – din cadrul SC Euras Satu Mare, firma care 
realizează lucrările.

Primul donator

Și a venit și primul donator, Marius Andrei, un român stabilit în Germania. 
A aflat de campania noastră de pe Facebook și timp de 2 ani și jumătate a donat 
de șase ori. De ce a crezut în proiectul nostru? Pentru că “atâta timp cât va exista 
un punct de reper palpabil, moștenirea politică a lui Iuliu Maniu va continua să 
cizeleze caractere”, pentru că vorbim de un simbol național și nu în ultimul rând 
pentru că ”marele om politic Iuliu Maniu, făuritor al Unirii, merită un spațiu mu‑
zeal la el acasă”. “<<Cine poate oare cuprinde într‑o coloană de gazetă, viața unui 
ctitor de țară?>> se întreba Seniorul Corneliu Coposu într‑un articol publicat în 
1938. Cred totuși că este infinit mai greu să cuprinzi într‑o coloană de gazetă vasta 
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moștenire politică și morală a lui Maniu. Dacă totuși am încerca să o facem, o parte 
însemnată ar reprezenta‑o lupta pentru reabilitarea Casei Memoriale Iuliu Maniu 
din Bădăcin. Tot Seniorul scria în anul 1938 că <<față de Iuliu Maniu nu există 
oameni indiferenți. Dragostea și dușmănia, raportate la persoana lui, nu cunosc 
gradații: ating extremul de limită al pasiunilor omenești>>. La o analiză obiectivă 
și aplicată observăm că Seniorul avea dreptate. Am contribuit în mai multe rân‑
duri la campania de strângere de fonduri demarată de preotul Cristian Borz pentru 
salvarea Casei Memoriale Iuliu Maniu din Bădăcin. Întâmplarea face ca eu să fiu 
primul donator”, ne‑a declarat Marius Andrei.

Acesta spune că, deși a încercat el însuși să obțină sprijinul oficialităților ro‑
mâne pentru conservarea și salvarea moștenirii, tot ce a obținut a fost promisiuni 
electorale și uneori puțină empatie. “În vara anului 2016 am trimis peste o sută de 
scrisori administrației locale și centrale, printre destinatari aflându‑se primarul co‑
munei Pericei – domnul Boncidai Csaba, președintele Consiliului Județean Sălaj – 
domnul Tiberiu Marc, prefectul județului Sălaj – Marin Nițu (la acea vreme, n.r.), 
primul‑ministru Dacian Cioloș (la acea vreme, n.r.) și președintele României – 
Klaus Iohannis. Am purtat numeroase discuții pe această temă cu diferiți directori, 
deputați, senatori și miniștri. Rezultatul: multe promisiuni electorale și din când în 
când puțină empatie. Nepăsarea administrației locale și centrale dovedesc că Iuliu 
Maniu continuă să fie un adversar incomod și astăzi, iar Casa Memorială Iuliu 
Maniu un ghimpe în ochiul celor care conduc destinele comunei Pericei și județu‑
lui Sălaj. Maniu reprezintă o continuă amenințare: cât timp va exista un punct de 
reper palpabil, moștenirea politică a lui Iuliu Maniu va continua să cizeleze carac‑
tere și să creeze lideri care să ducă mai departe principiile promovate de Sfinxul de 
la Bădăcin, principii pe care nu le‑a abandonat niciodată și pentru care a fost închis, 
schingiuit și ucis în penitenciarul de exterminare din Sighet. Principii pe care mulți 
politicieni ar vrea să nu le mai regăsească în politică”, ne‑a declarat Marius Andrei.

Primul donator care a susținut campania noastră subliniază că imobilul din 
Bădăcin se află la mila publicului larg. “În prezent, casa lui Iuliu Maniu, unul dintre 
cei mai prestigioși politicieni pe care i‑a avut țara noastră, se află la mila publicului 
larg. Eforturile depuse până acum pentru reabilitarea conacului au fost unilaterale, 
lucrările fiind plătite cu bani proveniți din donații. Nici administrația locală și nici 
cea centrală nu au contribuit financiar pentru a salva imobilul. Istoria ne va judeca 
pe toți. Înainte de a fi un monument istoric care a adus și va aduce valoare comu‑
nității, Casa Memorială este mai întâi un simbol național. După o viață de luptă 
în slujba neamului românesc, marele om politic Iuliu Maniu, făuritor al Unirii, 
merită un spațiu muzeal la el acasă”, ne‑a declarat Marius Andrei, încheind cu un 
citat din Corneliu Coposu: “<<Privirile îngrijorate ale țării sunt îndreptate spre 
Bădăcin. De acolo se așteaptă mântuire>> – Corneliu COPOSU – <<Vorbește 
Maniu>> (România nouă, IV, nr. 110 1936, din 23 mai 1936)”.
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Numărul donatorilor crește
După Marius Andrei au început și alții să ni se alăture, oameni din țară și străi‑

nătate, oameni cu suflet atât de mare cât să încapă în el ani de istorie și o casă. O casă 
de poveste. Când am adunat o sumă suficientă pentru a putea începe lucrările, am 
pornit de la fundație, ca să‑i dăm casei rădăcini în pământ, să o ajutăm să reziste. A 
fost refăcută partea de susținere a terasei, iar apoi am consolidat pereții.

Cu fiecare zi, lista donatorilor a crescut și ea, am adăugat noi și noi nume, 
iar în  prezent numărul celor care ne‑au sărit în ajutor e foarte mare. Un lucru re‑
marcabil este că unii donatori au fost constanți, trimițându‑ne periodic gânduri de 
încurajare și bănuți cu care să achităm lucrările efectuate în Bădăcin. Lucian Igna 
ne‑a ajutat cu sume de bani de 29 de ori, la fiecare câteva săptămâni, într‑un gest 
de o omenie rară.

La rândul lui, Daniel Cobârzan a donat de 21 de ori. Stabilit în Franța, Daniel 
Cobârzan spune că “ar fi o rușine îngrozitoare pentru județ căderea casei lui Maniu” 
și găsește discutabilă neimplicarea autorităților județene. “Cum să nu încerc sa par‑
ticip la salvarea casei de la Badacin? În măsură prea modestă… Eu mă mir de in‑
activitatea unor persoane cu funcții importante în Stat, pe care le‑au părăsit recent, 
cu origini în comună, care n‑au dat / contribuit cu nimic în anul lor de mandat 
pentru Bădăcin. La fel, găsesc discutabilă atitudinea  Consiliului Județean Sălaj în 
această privință. Din câte știu, doar în Sălaj avem această situație catastrofală a unei 
case memoriale de fruntaș național  – nu este cazul Maramureșului cu Băseștiul lui 
George Pop și al Siseștiului lui Lucaciu sau Sighetului cu casa lui Ioan Mihaly de 
Apșa, nici al Aradului cu casa lui Goldiș, nici al Albei cu casa lui Iancu. Să nu uităm 
fântâna lui Bărnuțiu de la Poarta Sălajului, lăsată și ea în ruină de autoritățile sălăje‑
ne. Bani se găsesc pentru așa zise sărbători estivale, cu sfâră de grătar în tot orașul și 
defilări de legionari romani veniți din Ungaria. Ar fi o rușine îngrozitoare pentru 
județ căderea casei lui Maniu – fără acțiunea părintelui Borz acolo se ajunge. Totul 
se bazează pe el, sper că va începe lucrările pentru acoperiș fără să aștepte ceva de la 
autoritățile locale și  centrale”, ne‑a declarant Daniel Cobârzan.

Un alt om cu suflet mare care a donat de nu mai puțin de 17 ori este Andrei 
Busuioc, cetățean român cu domiciliul în străinătate, după cum chiar el mărtu‑
risește. S‑a alăturat campaniei noastre știind că România a fost făcută de oameni 
ca Maniu, la refacerea ei tot de oameni ca Maniu fiind nevoie. “Nu cred că pot 
răspunde pe scurt de ce m‑am alăturat campaniei, pentru că motivele sunt multi‑
ple. Fiind cetățean român cu domiciliul în străinătate (Chișinău), nu plătesc niciun 
impozit în țară și aș vrea să contribui cumva, de unde și implicarea modestă în cam‑
panie. Apoi, România a fost făcută de oameni ca Maniu și refăcută tot așa va fi, sau 
deloc. În plus, implicarea totală a preotului Borz îmi dă încrederea că proiectul se 
află în mâini bune. Avem nevoie de renașterea spiritului lui Maniu și în politică, de 
asta sper că, odată refăcută, casa va fi un loc de unde vor porni mai multe impulsuri 
pozitive. Și  poate că proiectul va deveni un model pentru refacerea patrimoniului 
național”, ne‑a declarat Andrei Busuioc .
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Și Ioan Blăjan, decan al Baroului Maramureș și sălăjean din comuna Bobota, 
spune că s‑a alăturat campaniei noastre, printre altele, pentru mândria de a fi ro‑
mân, din „respect pentru strădaniile a cel puțin trei generații care au cultivat dem‑
nitatea națională”, dar și pentru că nu este corect ca munca lor să se năruie prin 
dispariția unor elemente materiale. „Împreună cu colegii mei, avocații din Baroul 
Maramureș, am avut în vedere și studiile juridice, dar și calitatea de doctor în drept, 
absolvent înainte de Marea Unire a lui Iuliu Maniu, a unor universități de prestigiu 
la acea dată. Deci: juristul, avocatul Iuliu Maniu. Am făcut demersuri și am donat 
din respect pentru ceea ce au reprezentat pentru județul Sălaj familiile Bărnuțiu, 
Coroianu, Maniu și Coposu. Numai simpla enumerare relevă contribuția extraor‑
dinară a membrilor acestor familii la emanciparea românilor, oriunde s‑ar fi aflat. 
Crearea de școli juridice (Bărnuțiu), formarea și cultivarea mândriei de a fi român 
într‑un imperiu (Coroianu și Maniu), cultivarea demnității naționale, dar și a ca‑
racterului (Coposu) au fost și sunt elemente suficiente pentru înscrierea acestor 
familii în patrimoniul național. Deci: mândria de a fi român. Am donat pentru 
că sunt sălăjean, născut în Bobota, absolvent al Liceului <<Simion Bărnuțiu>> 
din Șimleu Silvaniei, crescut de mic în spiritul valorilor, dragostei față de țară, dar 
și mândriei de a fi avut astfel de înaintași. Deci: din respect pentru strădaniile a 
cel puțin trei generații care au cultivat demnitatea națională, au creat o țară între‑
gită și s‑au străduit să cultive și valori perene (simplitatea, onestitatea, altruismul, 
respectul față de înaintași, dorința de carte). Pentru că nu este corect ca munca 
unor întregi generații, prilej de mândrie națională, să se năruie prin dispariția unor 
elemente materiale. Pentru că am fost acolo și am văzut în ce hal de degradare au 
lăsat comuniștii, dar și cei de după 1990 întreaga proprietate a familiei Maniu, unde 
își află somnul veșnic o parte din cei menționați. Deci: pentru că Statul și cei care 
conjunctural sunt plătiți, refuză sau sunt ignorați, ori de rea‑credință. Ori, necu‑
noscători, cel mai probabil necunoscători. Pentru că avem nevoie de muzee în care 
să arătăm celor care vin cum s‑a ajuns ca astăzi, pe aceste meleaguri, să putem vorbi, 
cu mândrie în limba maternă (limba română). Deci: pentru mândria de a fi român 
într‑o comunitate europeană. Și nu în ultimul rând, din respect pentru strădania 
unui om care a început de la zero luptându‑se cu toți și toate: Cristian Borz. Este un 
început, pentru că și personal voi mai contribui, popularizând în mediul uman și 
profesional uman această lăudabilă și necesară inițiativă”, ne‑a declarat Ioan Blăjan.

Și ca ei sunt mulți, atâtea și atâtea mâini întinse spre noi, susținând continuu 
salvarea Casei Maniu. Fiecare gest e absolut remarcabil și impresionează cu atât 
mai mult cu cât autoritățile locale din comuna Pericei (de care aparține localitatea 
Bădăcin, n.r.) și cele județene au făcut doar promisiuni care nu s‑au concretizat 
defel ori au amânat fiecare cerere de susținere care le‑a fost înaintată.

Mic exercițiu de imaginație
Și dacă e să facem un mic exercițiu de imaginație, știți cum se așază ca‑ntr‑un 

puzzle cele de mai sus? Uite așa: se ia casa de la Bădăcin, cu partea de susținere a 
terasei refăcută, cu fundația și pereții consolidați deja, cu acoperiș nou – pentru că 
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lucrările vor începe curând – și se împresoară cu oameni. Mulți vor putea să pună 
mâna pe ziduri, să pășească înăuntru prin ușile noi și să spună zâmbind, trecând 
palma peste tencuiala proaspătă: “Casa asta trăiește și datorită mie. Câteva cărămizi 
din zidul ăsta eu le‑am așezat. Grinda asta frumoasă, de lemn, s‑a cumpărat cu 
banii pe care i‑am trimis atunci“. Și zâmbind, acești oameni vor trece din încăpere 
în încăpere… iar undeva, privind de departe Casa Maniu, vor fi și inși surprinși să 
afle ca ea încă rezistă, împotrivindu‑se tuturor vitregiilor care au vrut să o pună la 
pământ.

Chapeau bas!
Una peste alta, dacă istoria este scrisă de oameni, atunci la Bădăcin ea are o 

pagină vie, care nu se dă învinsă ușor. Pentru că dacă într‑un talger al balanței sunt 
peste 300 de donatori și peste 300.000 de lei strânși deja, în celălalt talger atârnă 
suma de 1,577.68 mii de lei (sau 349.93 mii de euro), reprezentând valoarea devi‑
zului lucrărilor rămase de executat. Mult a fost realizat deja, enorm a mai rămas, 
dar proiectul merge mai departe.

Cine ar fi zis că de la o cană de ceai am ajuns să salvăm o casă memorială de 
la dispariție? Și cel mai frumos e faptul că totul se realizează numai și numai cu 
implicarea donatorilor, care ne înțeleg ideea și cred în ea, ajutându‑ne nu doar cu 
bani, ci și cu materiale de construcții ori muncă fizică.

Sunt oameni ce ne‑au dat o mână de ajutor, într‑un gest incredibil de frumos, 
cum nu se găsește la tot pasul. În fața lor nu putem decât să ne înclinăm și să ne 
scoatem pălăria.

Bunelor doamne, bunilor domni, încă o dată vă mulțumim!
Cei care doresc să contribuie la reabilitarea Casei Maniu o pot face donând 

în conturile:
Lei: RO22 RZBR 0000 0600 0208 5400
Euro: RO18 RZBR 0000 0600 0289 9205
Dolari: RO11 RZBR 0000 0600 1092 7730
Cont PayPal: salvaticasamaniu@yahoo.com deschise la Raiffeisen Bank, 

Agenţia Şimleu Silvaniei, jud. Sălaj.
De asemenea, cei care pot și doresc să ajute echipa cu materiale de construcții 

(ciment, grinzi de lemn etc.) ne pot contacta pe pagina de Facebook:
https://www.facebook.com/SalvatiCasaMemorialaIuliuManiu/?fref=ts  , 

unde poate fi consultată și întreaga activitate legată de evoluția campaniei publice 
„Salvați Istoria Națională, Salvați Casa lui Iuliu Maniu”.

Sălaj pur şi simplu,13.09.2017
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Ioana Chifor – o fată făcută din 
zâmbet și culoare, sau cum e să 
fii PR Manager al UNTOLD și 

NEVERSEA

De îndată ce o vezi, îți dai seama că este o fată făcută toată din zâmbet și cu‑
loare. Nici nu știu dacă mai mult zâmbet sau mai mult culoare, dar cert e că să o ai 
în față, să o asculți și să o privești îți face bine. E ca un fel de doză ad hoc de bună 
dispoziție, iar lucrul uimitor e că a rămas așa de când o știu. Și o știu de 17 ani. 
Publicul larg o cunoaște de la Știrile PROTV, unde a fost unul din corespondenții 
din Cluj, dar și de la UNTOLD și NEVERSEA, pentru că fata ce zâmbește larg 
și râde din suflet face acum parte din echipa ce stă în spatele celor două festivaluri. 
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Doamnelor, domnilor, Ioana Chifor – o sălăjeancă ce nu dă pe nimic în lume liniș‑
tea, frumusețea curții de acasă de la Șimleu și poveștile la ceas de seară cu părinții.

Reporter: Ioana, publicul te știe de când te vedea pe sticlă la PRO TV. De 2 
ani însă, faci parte din echipa Untold, din spiritul Untold, ca PR manager. Cum a 
fost trecerea de la PRO la noul job?

Ioana Chifor: Trecerea n‑a fost una foarte ușoară, însă a fost una normală 
până la urmă. Propunerea a venit de la unul dintre oamenii care au pus bazele 
acestui festival, Edy Chereji, director de marketing și comunicare UNTOLD, și 
s‑a întâmplat înainte de prima ediție, însă oricât de tare am crezut în proiect, parcă, 
parcăîmi era greu să mă desprind de PROTV , după 9 ani.  Înainte însă de a doua 
ediție am spus da și cred că, până la urmă, acest pas era unul normal pentru că la 
un moment dat în viață toți simțim nevoia de schimbare și mi‑am dorit să fac și 
altceva, iar universul UNTOLD m‑a fermecat imediat.

Rep.: Cum e să lucrezi de cealaltă parte a baricadei, să nu mai ții tu microfu‑
nul și să nu mai pui tu întrebările?

I.C.: Mi‑a luat un pic de timp până să‑mi dau seama că am trecut de partea 
cealalaltă a baricadei. Am avut de la bun început sprijinul lui Edy, care m‑a învățat 
cam tot ce știu până acum despre meseria de comunicator, dar am avut și sprijinul 
echipei care îmi cunoștea potențialul și calitățile și, chiar dacă nu aveam experiența 
necesară ca și PR, am avut parte de susținere și într‑un timp foarte scurt am reușit 
să mă „specializez” la locul de muncă. Și recunosc că, într‑adevăr, mă simt ciudat 
când sunt de cealaltă parte de microfonului (râde, n.r.). Primul interviu pe care 
l‑am dat imediat după ce am ajuns în echipa UNTOLD a fost pentru PRO TV și 
îți jur că 5 minute am stat și am râs cu echipa de la știri, că era ciudat să fiu inter‑
viavată de oamenii cu care până acum un an jumătate lucram cot la cot (râde, n.r.)

 Emoție, adrenalină, ucenicie
Rep.: Care ar fi cele trei cuvinte care ar defini start up‑ul la Untold pentru 

Ioana Chifor și de ce te‑ai oprit asupra lor?
I.C.: Emoție, adrenalină, ucenicie (râde,n.r.). De ce m‑am oprit asupra lor? 

Pentru că e ceea ce am simțit în ultimul an. Am intrat cu emoție în noua echipă, 
emoție care mai târziu s‑a transformat într‑o fericire de nedescris pentru căîmi pla‑
ce foarte mult ceea ce fac; ucenicie pentru că a trebuit săînvățde la întreaga echipa 
ce înseamnă să faci un festival; iar adrenalină pentru că eram atât de nerabdătoare 
să văd ce înseamnă să fii în echipa care organizează unul dintre cele mai bune fes‑
tivaluri din Europa. Această adrenalină am resimțit‑o din plin în cele patru zile de 
festival și a fost INCREDIBIL. Acum, căîți povestesc, mi se face dor.

Rep.: Cum te‑a ajutat ajutat experiența de jurnalist în noua echipă?
I.C.: Am avut mereu o relație bună cu foștii mei colegi jurnaliști și asta mă 

ajută destul de mult în ceea ce fac acum.Dacă vrei să‑ți spun un lucru care e un pic 
dificil: în unele situații, am tendința să gândesc din perspectiva jurnalistului, ceea 
ce nu e rău, pentru că până la urmă este experiența mea și îmi folosește foarte mult 
ca să identific posibile reacții.
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Rep.: Când te‑ai lovit de primul obstacol, ca PR manager?
I.C.:  În prima zi în care am intrat în echipa UNTOLD (râde, n.r.). Meseria 

asta de PR Manager – recunosc că nu‑mi prea place cum sună – meseria asta în‑
seamnă, pe lângă promovarea festivalului,și rezolvarea unor situații de criză care, că 
vrei, că nu vrei, apar, însă la fiecare situație reușim să găsim cea mai buna soluție.

Majoritatea dorește ca “UNTOLD să se întâmple la Cluj-Napoca”

Rep.: Spune‑ne un detaliu necunoscut publicului despre Untold, care se 
scrie vară de vară nebun de frumos la Cluj.

I.C.: Cel mai important „detaliu” e ca în spatele acestui colos numit 
UNTOLD lucrează o echipă tânără, creativăși ambițioasă, care duce în fiecare an 
numele țării cât mai departe pe glob.

Rep.: La fiecare ediție, au fost și clujeni care au cerut mutarea festivalului în 
afara orașului, deranjați fiind de zgomot. Cum răspundeți acestor cereri?

I.C.: Noi respectăm opiniile tuturor clujenilor și ținem cont de ele, dar cre‑
dem că trebuie să ascultăm ce își dorește majoritatea, ca festivalul UNTOLD să se 
întâmple la Cluj‑Napoca.Noi credem că clujenii au înţeles beneficiile aduse de un 
astfel de eveniment şi au devenit mult mai înţelegători cu noi, lucru pentru carele 
mulţumim. Credem că au înţeles şi faptul că nu ai cum să construieşti un eveni‑
ment mare, care să aducă notorietate şi mulţi bani la bugetul local – şi aici mă refer 
la bugetul fiecărui om – pentru că anul trecut au fost peste 30 de milioane de euro 
care au fost atrase în comunitate, bani care s‑au împărţit începând de la oameni 
care şi‑au închiriat o cameră, un apartament, până la taximetrişti sau operatori de 
restaurante şi terase.

NEVERSEA – cel mai “cool” eveniment muzical de la Marea Neagră
Rep.: Vara aceasta ați ajuns și la malul Mării Negre, unde ați creat Neversea. 

Cum ai defini într‑o frază evenimentul de anvergură de pe litoral?
I.C.: NEVERSEA este cel mai cool eveniment muzical de pe litoralul Mării 

Negre, care oferă festivalierilor experiențe unice și cel mai frumos răsărit din lume 
(râde iar, n.r.)

Rep.: Ce are Untold și nu are Neversea și ce are Neversea, dar nu are 
Untold?I.C.:Nu se pot compara între ele și asta pentru căsunt experiențe diferite. 
Dacă la Constanța avem marea, la UNTOLD oamenii trăiesc experiența ținutului 
Transilvaniei și ambele festivaluri au ceva deosebit. NEVERSEA , prima ediție,a 
fost o experiențăși pentru noi, pentru că una e să faci un festival în oraș și alta e să‑l 
faci pe o plajă lângă mare și am învățat multe lucruri pentru ediția din 2018.

Rep.: Care a fost provocarea cea mai mare în organizarea festivalului de pe 
litoral?

I.C.: Faptul că festivalul s‑a ținut pe plajă (râde, n.r.) Dacă e să‑ți spun un 
lucru mai ciudat cu care ne‑am confruntat e că una din scene era montată cumva 
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în buza mării, iar cu câteva zile înainte de festival s‑a pornit o furtună, iar dupăfur‑
tună, marea ne‑a „mâncat” cam cinci metri din perimetrul festivalului și a trebuit 
să reamplasăm scena. Așa că apar tot felul de provocări și situații la care trebuie să 
ne adaptăm din mers.

“Vrem să deschidem și mai mult apetitul străinilor pentru stațiunile 
de la noi”

Rep.: Cum decideți line up‑ul pentru cele două evenimente?
I.C.: Artiștii care urcă în line‑up‑ul celor două festivaluri sunt aleși de fanii 

festivalurilor. În fiecare an,fanii pot să voteze pe site‑urile festivalurilor artiștii pre‑
ferați pe care vor să‑i vadă.

Rep.: Untold a repoziționat major Clujul pe harta Europei, și nu doar în ceea 
ce privește evenimentele culturale. În ce măsură crezi că Neversea a avut un impact 
similar pentru județul Constanța?

I.C.: Când s‑a născut ideea NEVERSEA, s‑a avut în vedere și potențialul  li‑
toralului românesc. Vrem să deschidem și mai mult apetitul străinilor pentru stați‑
unile de la noi. NEVERSEA are toate ingredientele pentru o experiență unică, e o 
poveste pe plajă, la mare. Să nu uităm că litoralul românesc este o destinație turistică 
ce poate, în vârf de sezon, să primească și 300.000 de turiști. Constanța are aeroport 
care e tot mai legat prin noi rute de orașe din România și din Europa, Bucureștiul 
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e la 2 ore distanță de litoral pe autostradă, calea ferată a fost de curând reabilitată și 
oferă mobilitate dinspre Capitală spre Marea Neagră, în week‑end.Marea Neagră a 
crescut ca zonă turistică de la un an la altul. Cu NEVERSEA vrem să așezăm lito‑
ralul Mării Negre pe harta marilor festivaluri ale lumii și credem că vom reuși asta. 
Deja de la prima ediție am avut foarte mulți festivalieri din străinătate.

Rep.: Când începe munca pentru Untold și Neversea 2018?
I.C.: Imediat după ce se încheie fiecare festival începe munca pentru ediția de 

anul următor. Când am plecat din PRO TV, lumea îmi zicea „păi ok, lucrezi patru 
zile pe an și dupa aia, ce faci?”. Nu e chiar atât de simplu cum pare și la un festival se 
lucrează din momentul în care se încheie până începe ediția următoare. Discuțiile 
cu artiștii, compunerea conceptului creativ, campaniile de CSR, promovarea și 
multe alte lucruri, la toate se lucrează la foc continuu un an întreg.

Momente de liniște acasă la Cluj și acasă la Șimleu

Rep.: Cum este să fii mereu pe drumuri?
I.C.:  Bună întrebare (râde iar, n.r.). Câteodată nu mai știu unde e casa, la 

Cluj, la București sau la Constanța. Mie îmi place să călătoresc foarte, foarte 
mult, de asta deplasările de serviciu nu sunt pentru mine o corvoadă.

Rep.: Când și unde mai prinzi un moment de liniște, în care să fii doar tu 
cu gândurile tale?

I.C.: Momentele mele de liniște înseamnă atunci când suntem acasă, la 
Cluj, sau când fug împreună cu Edy acasă la Șimleu. Recunosc că liniștea o 
mai găsesc și când conduc, ador la nebunie să conduc „Popândăul”. Da, așa 
mi-am botezat mașina, ți-am zis că la volan mă relaxez, și în acest fel am reu-
șit să-i găsesc și numele (râde, n.r.).

Rep.: Mai are timp Ioana Chifor să dea pe la casa părintească, pe la 
Șimleu Silvaniei?

I.C.: Mult mai des ca în anii trecuți, să știi. Cum prindem o zi liberă 
dintr-un weekend fugim acasă. E fermecat și Edy de liniștea de acasăși de 
Măgura Șimleului. Ne încărcăm bateriile când ajungem acolo, chiar dacă 
stăm câteodată, doar o zi. Însă nu dăm pe nimic în lume liniștea, frumusețea 
curții de acasă de la Șimleu și povestile la ceas de seară cu părinții mei (zâm-
bește, n.r.).

Rep.: Un gând pentru cititorii SPS.
I.C.: Un gând bun și cald și dacă stau bine să mă gândesc, cred ca n-ați 

vrea să ratați UNTOLD 2018 și NEVERSEA 2018!ű
 

Sălaj pur şi simplu 8.10.2017   
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Lucian Milaș – Un suflet de artist 
ascuns în spatele aparatului de 

fotografiat

Lucrurile se văd mereu diferit, iar fiecare pereche de ochi percepe lumea în‑
tr‑un mod propriu. Când, însă, cel care privește este un suflet de artist, dăruit cu 
talent, pricepere și răbdare, universul surprins este unul aparte. De la detalii ne‑
bănuite, de la pete de culoare la jocuri de umbre și lumini, de la o aripă întinsă în 
zbor până la un copac ce străjuiește singuratic depărtările – totul poate deveni un 
instantaneu artistic la o simplă declanșare a blitzului. Așa apare România în foto‑
grafiile lui, așa apare Sălajul, cu ale lui păduri fascinante, sate pitorești, căprioare 
pe Meseș ori stoluri de rațe sălbătice deasupra Vârșolțului. Doamnelor, domnilor, 
Lucian Milaș – un suflet de artist ascuns în spatele aparatului de fotografiat.

Reporter: Cum a început splendida ta aventură și a aparatului de fotografiat?
Lucian Milaș: Frumoasa aventură a pornit demult, cu o cameră foto primită 

de la sora mea, o cameră mică și simplă, dar care m‑a fascinat și am început să o 
port cu mine peste tot… după care a urmat aventura cu camera foto de la telefon, 
care, fiind tot timpul cu mine, m‑a ajutat să surprind multe momente deosebite.

M‑am documentat mult despre fotografia cu telefonul, pentru care există o 
ramură chiar și în marile concursuri internaționale de fotografie. Am și participat 
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la primul meu concurs de fotografie dedicat celor care fotografiază cu telefonul. 
La acest concurs am avut două fotografii care au ajuns în finală și de acolo m‑am 
ambiționat și mi‑am cumpărat primul aparat foto, un Nikon D5300. Totodată, am 
început să citesc multe articole despre acest subiect și cel mai mare ajutor a fost 
Youtube, de unde am învățat să fotografiez pe modul manual și să fac mici editări 
pe calculator. Pe lângă toate astea, primele sfaturi și îndrumări în fotografie le‑am 
primit de la Marius Șumlea și Ovidiu Spânu și țin să le mulțumesc frumos cu 
aceasta ocazie.

Rep.: Ești mereu pornit să surprinzi cadre care uimesc prin detalii. Ce anume 
te inspiră și te face să spui da, cadrul ăsta merită?

L.M.: De cele mai multe ori și eu sunt surprins de magia momentului în 
care pun ochiul pe vizorul aparatului – în funcție de ce obiectiv am pe aparat, mă 
duce într‑o altă lume cu alte perspective și se joacă mereu cu imaginația mea. În 
majoritatea cazurilor, locul și momentul mă ajută să ajung la cadre de care să fiu și 
eu uimit.

Rep.: În multe din fotografiile tale, ai suprins fauna și flora Sălajului. Știm că 
fiecare artist are tainele lui, dar care sunt câteva din locurile unde îți place să ieși cu 
aparatul de fotografiat?

L.M.: Sunt foarte multe locuri frumoase în Sălaj pe care le‑am descoperit da‑
torită aparatului foto, sunt foarte multe în care mi‑am propus să ajung, dar încă nu 
am reușit. Cele mai frumoase de până acuma sunt la Lacul Vârșolț, Pădurea Lapiș 
din Nușfalău, pădurea de pe Meseș, și satul Făgetu din comuna Plopiș.

„Primele fotografii care mi-au rămas în suflet sunt din Alba”

Rep.: Care au fost primele fotografii de care ai fost mândru că‑ți aparțin?
L.M.: Primele fotografii care mi‑au rămas în suflet sunt dintr‑un loc foarte 

frumos din județul Alba, de acolo am și prima imagine de care sunt foarte mândru, 
intitulată The Lonely TREE.

În expoziție
Rep.: Ai avut nu de puține ori fotografii înscrise în competiții de profil. 

Spune‑ne, te rog, mai multe despre acest aspect.
L.M.: Am avut într‑adevăr fotografii înscrise la câteva competiții, până în mo‑

mentul de față nu am ajuns între câștigători, dar am ajuns între finaliști de două ori. 
Am avut și două fotografii expuse în două expoziții diferite din București, plus o 
apariție într‑o carte de profil. Mai am multe de învățat până să ajung la nivelul de 
câștigător, dar nu mă las și abia aștept să vă împărtășesc momentul.

Rep.: Focul oricărei pasiuni trebuie întreținut prin cursuri și specializare con‑
tinuă. Care au fost metodele de a te forma cel mai bine, ce te‑a ajutat cel mai mult?

L.M.: Până în momentul de față nu am urmat niciun curs special pentru 
această pasiune, internetul a fost cel mai mare ajutor, am petrecut multe ore studi‑
ind tutoriale și articole făcute de fotografi profesioniști. Am participat la un wor‑
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kshop de fotografie organizat de Sorin Onișor în Delta Dunării, unde am învățat 
multe lucruri frumoase și am întâlnit oameni la fel de pasionați de fotografie.

Am mai participat la o întâlnire de fotografie organizată de George Alexandru 
într‑un loc deosebit din România – satul Dumești din județul Alba.

Fotografia – o artă exagerat de scumpă

Rep.: Se spune că fotografia este o artă scumpă. Cât ai investit până acum, în 
aparatură și nu numai?

L.M.: Nu este scumpă, este exagerat de scumpă și multă lume nu înțelege de 
ce serviciile unui fotograf au prețuri foarte mari. Un simplu exemplu care este de 
actualitate, tocmai a trebuit să trimit un obiectiv în service, iar reparația lui costă 
aproximativ 1.700 de lei. Nu voi înșira aparatura pe care o dețin momentan, dar 
pot să va spun că un aparat din gama profesională începe undeva de la prețul de 
6000 de lei, la care se adaugă obiective, blitzuri, carduri, acumulatori de rezervă, 
programe de editare, calculator și zeci de alte accesorii. Deci pot să spun că mi‑am 
ales un hobby foarte scump.

Rep.: Cât la sută dintr‑o fotografie bună e calitatea aparatului și cât ochiul 
fotografului?

L.M.: Contează mult aparatul, contează și mai mult obiectivul, dar îndemâ‑
narea și creativitatea fotografului face ca rezultatul final să fie artă sau o fotografie 
bună în loc de o simplă poză. Un artist fotograf poate face artă chiar și cu un aparat 
de epocă.

Rep.: Unde te regăsești mai mult, în fotografia alb‑negru sau în cea co‑
lor?L.M.: Momentan sunt fascinat de fotografia color, îmi place foarte mult foto‑
grafia alb‑negru, dar nu am apucat să o studiez foarte mult. Pe viitor plănuiesc să 
mă joc mai mult și în această parte a fotografiei.

Rep.: Cât timp aloci pasiunii tale, dacă luăm în considerare o săptămână?
L.M.: Din păcate, foarte puțin timp dintr‑o săptămână pot să îl dedic fotogra‑

fiei, în timpul săptămânii sunt ocupat cu serviciul și cu un alt hobby de al meu din 
domeniul sportului, deci rămâne doar weekend‑ul, atunci când încerc să combin 
excursiile cu fotografia.

Rep.: Pentru că promovezi Sălajul prin fotografiile tale, te‑ai gândit să le aduni 
și să le publici într‑un album?

L.M.: Cu siguranță voi ajunge și acolo, sper ca timpul să îmi permită să stră‑
bat tot Sălajul pentru a culege cât mai multe imagini plăcute. Momentan folosesc 
Facebook pentru a publica ceea ce fotografiez, acolo am și creat un album intitulat 
Weekend în Sălaj: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=15944470172442
51&id=1239142996107990, album care sper să ajungă cât mai mare, promovând 
locurile frumoase din județul nostru.

Rep.:  Dacă ar fi alegi un oraș sau un loc de pe mapamond pe care să îl sur‑
prinzi prin obiectivul de fotografiat, care ar fi acela?
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L.M.: Foarte grea întrebare , un oraș anume nu am pe lista de dorințe , iar 
un loc anume e greu să aleg , dar îmi doresc să surprind Aurora Boreală, și cel mai 
frumos moment ar fi undeva deasupra norilor pe un vârf de munte.

Rep.: Ce surprize ne rezervi pentru toamna ce abia a debutat?
L.M.: Cu siguranță peisajele de toamnă din Zalău și din împrejurimi vor fi în 

prim plan, iar restul sunt surprize chiar și pentru mine.
Rep.:  Pe când o expoziție Lucian Milaș?
L.M.: Nu simt că am ajuns încă la acest nivel, cred că mai am mult de muncă 

până să pot să fiu atât de mândru de fotografiile mele, încât să creez o expoziție 
Lucian Milaș, dar cu siguranță o să existe, pentru că îmi doresc acest lucru și o să 
lucrez ca să ajung acolo.

Sălaj pur şi simplu, 17.10.2017  
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Nu te vom uita niciodată, 
"Uriaşule"

Era o primăvară de 2006 când am 
avut ocazia să‑l cunosc. Eram la început de 
drum în meseria de jurnalist. Apucasem să 
scriu câteva articole despre Gheorghe Călin 
Guşet, primul a apărut în 31 ianuarie, după 
ce câştigase un Grand‑Prix la Bucureşti. Era 
în cantonament la Snagov, vorbisem la tele‑
fon, dar mi‑a promis că ne vom întâlni cu 
prima ocazie când se întoarce la Zalău. Aşa 
s‑a şi întâmplat, s‑a ţinut de cuvânt, aşa cum 

a făcut‑o de fiecare dată. “Uriaşul” a fost întotdeauna un parolist.
Era o zi însorită, o zi frumoasă de primăvară, o zi în care ne‑am fi putut întâlni 

la una dintre terasele din centrul Zalăului. Cu toate astea, Ghiţă m‑a invitat la el 
acasă, parcă simţea că îmi doresc nu doar să‑l întâlnesc pe el, ci şi să‑i admir vitrina 
cu trofee şi medalii. Aşteptam să‑mi deschidă el uşa, dar, surpriză: a apărut o doam‑
nă elegantă. Era Lorena Boberschi, antrenoarea şi partenera lui de viaţă, cea care i‑a 
fost alături din primăvara anului 1996. M‑a invitat în casă, iar după câteva secunde 
de tăcere, am întrebat dacă domnul Guşet este acasă. Îi spuneam “domnul”, abia 
după ce ne‑am cunoscut mi‑a zis să nu‑i mai spun aşa: “Tu eşti Marius, iar eu sunt 
Ghiţă. Domnii sunt în altă parte”.

Imediat după ce am întrebat dacă Guşet este acasă, pe un hol lung, din ultima 
cameră a apartamentului, şi‑a făcut apariţia “muntele de om”. Holul casei s‑a întu‑
necat dintr‑o dată. Am înlemnit atunci când campionul a ajuns în faţa mea. Mi‑am 
zis în gând: “Doamne, cât eşti de mare!”. Mi‑a întins mâna ca la un camarad, ca 
şi cum ne‑am fi cunoscut de o viaţă şi mi‑a spus: “Te salut, bărbate”. Aproximativ 
două ore am discutat despre sport, despre ce înseamnă marea performanţă, despre 
sacrificiile pe care le face un sportiv pentru a deveni cunoscut şi la nivel internaţi‑
onal, nu doar naţional.

Odată cu trecerea timpului, am început să avem o colaborare tot mai mişto. 
Ori el, ori antrenoarea Lorena Boberschi îmi trimiteau rezultatele prin mesaje, la 

morar marius
Magazin Sălăjean
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scurt timp după concursurile internaţionale. Mi‑au promis, încă de la prima noas‑
tră întâlnire, că vor încerca să‑mi furnizeze cât mai curând posibil informaţiile de 
care aveam nevoie.

Marea majoritate a timpului şi‑o petrecea prin cantonamente, la diferite con‑
cursuri, la Zalău stătea destul de puţin. Însă, de fiecare dată când îl întâlneam, în‑
cercam să stau cât mai mult în preajma lui. Parcă nu puteai să te desparţi de el. Era 
plăcut la vorbă, nu te‑ar fi jignit niciodată, chiar dacă părea un tip dominant, cel 
puţin din punct de vedere al aspectului fizic.

În cei 25 de ani cât a practicat sportul de performanţă, Gheorghe Guşet a 
câştigat tot ce s‑a putut câştiga la nivel naţional şi balcanic în proba de aruncare a 
greutăţii, a stabilit recorduri, a concurat la Campionate Europene, la Campionate 
Mondiale şi la Jocurile Olimpice. Guşet rămâne primul şi singurul aruncător ro‑
mân de greutate care a aruncat “buclucaşa” de 7,260 de kilograme peste 20 de me‑
tri, apoi peste 21. A devenit cetăţean de onoare al comunei Buciumi, localitatea sa 
de origine, dar şi al Zalăului.

Chiar dacă nu a avut condiţii de pregătire la fel de bune ca mulţi dintre ad‑
versarii pe care i‑a întâlnit în concursurile internaţionale, “Marele Guşet” a muncit 
foarte mult pentru a‑şi îndeplini visele. Şi, de cele mai multe ori, a fost câştigător. 
În 2008, a învins chiar şi în lupta cu moartea. A fost nevoit să renunţe la sport după 
transplantul renal, cu toate că dorea să‑şi încheie cariera după Jocurile Olimpice 
din 2012, de la Londra. Deşi frecventa spitalele din Zalău şi Cluj în ultimii ani, 
Ghiţă nu dorea niciodată să pară pentru apropiaţi şi cunoscuţi ca fiind un om cu 
probleme de sănătate.

Însă, începutul de iunie al acestui an i‑a fost fatal. Campionul Guşet a pierdul 
cel mai important concurs al vieţii, a făcut o ultimă piruetă, însă nu din cercul de 
aruncare a greutăţii, ci de pe patul de spital, de la Institutul Inimii din Cluj‑Napoca.

“Uriaşul” care şi‑a dorit foarte mult să descopere un nou Guşet, le povesteşte 
astăzi îngerilor despre cariera celui mai mare aruncător român de greutate din toate 
timpurile. După sute de mii de aruncări ale greutăţii ce cântăreşte peste 7 kilogra‑
me, Ghiţă Guşet va încerca probabil să arunce şi cu bunătate peste lumea din care a 
plecat, o lume în care ar fi meritat o mai mare atenţie din partea tuturor.

“Marele Guşet” a adus faimă municipiului, judeţului şi României timp de 
peste două decenii, dar miercuri după‑amiaza a plecat într‑o lume mai bună fără să 
ia nimic cu el. O parte din versurile scrise de George Coşbuc în poezia “Moartea lui 
Fulger” sunt cât se poate de elocvente atât pentru cel care a fost Gheorghe Guşet, 
cât şi pentru noi, cei rămaşi în urma lui: “Ce urmă lasă şoimi‑n zbor? Ce urmă 
peştii‑n apa lor? Să fii cât munţii de voinic; Ori cât un pumn să fii de mic; Cărarea 
mea ş‑a tururor; E tot nimic! Că tot ce eşti şi tot ce poţi; Părere‑i tot dacă socoţi; De 
mori târziu, ori mori curând; De mori sătul, ori mori flămând; Totuna e! Şi rând 
pe rând; Ne ducem toţi”.

Magazin Sălăjan,16 iunie 2017
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Gheorghe Tadici, manager HC 
Zalău: “Sunt multe jucătoare 

în Liga Naţională care aşteaptă 
doar ziua în care li se alimentează 

cardul”

Handbal Club Zalău traversează una dintre cele mai bune perioade din ultimii 
ani, formaţia condusă de Gheorghe Tadici situându‑se pe locul patru în acest mo‑
ment în Liga Naţională, la o lungime în spatele echipei SCM Craiova. Jucătoarele 
zălăuane au terminat prima parte a campionatului pe poziţia a treia, loc pe care ar 
putea reveni luni seara, în cazul unei victorii împotriva Coronei Braşov.

Clasarea echipei zălăuane între cele mai bune patru formaţii din handbalul 
feminin românesc le dă dreptul iubitorilor “sportului de pe semicerc” din judeţ 
să se gândească, din nou, la cupele europene. 2013 – 2014 a fost ultimul sezon în 
care HC Zalău a evoluat într‑o competiţie europeană, echipa condusă de Tadici 
ajungând până în finala Cupei EHF, unde a fost învinsă de Lada Togliatti, formaţie 
antrenată la acea vreme de cunoscutul tehnician, Evgheni Trefilov.
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Am discutat cu tehnicianul zălăuan despre şansele unei reveniri într‑o cupă 
europeană, despre prezentul şi viitorul handbalului feminin românesc, despre 
Legea Euducaţiei Fizice şi Sportului, dar şi despre modul cum tratează tinerii spor‑
tul de masă şi cel de performanţă.

“Cu bugetul clubului CSM Bucureşti, s-ar obţine aceleaşi performan‑
ţe şi la Zalău”

Reporter: Sunteţi mulţumit de ce a realizat echipa în turul campionatului?
Gheorghe Tadici: A fost un tur de campionat foarte bun, cu o prestaţie bună 

din partea fetelor, chiar şi în ultimele două jocuri din tur, care s‑au disputat în 
acest an, mă refer la cele cu CSM Bistriţa şi Unirea Slobozia. Meciurile cu CSM 
Bucureşti, aşa cum am mai spus, nu prea ar trebui luate în considerare, pentru că 
este greu să emiţi pretenţii în faţa unei “multinaţionale” alcătuită din vârfurile a şase 
echipe naţionale, cărora li se adaugă foste sau actuale componente ale naţionalei 
ţării noastre. Cu toate acestea, pot spune că am evoluat bine timp de 35 – 40 de mi‑
nute în faţa CSM‑ului, după care, a intervenit o stare de oboseală în rândul fetelor 
noastre. Noi am avut un efectiv redus la Bucureşti, iar la CSM nu se vede nicio di‑
ferenţă între titulare şi rezerve. Vorbim despre o echipă cu jucătoare foarte valoroa‑
se, plătite pe măsură, cu bani “grei”. Probabil, bugetul total al echipelor situate pe 
locurile 2 – 7 nu este cât al celor de la CSM Bucureşti. Am spus‑o mereu, nu ştiu 
care este identitatea acestei echipe cu 12 handbaliste străine din 16 jucătoare. Nu 
mi se pare un lucru normal, pentru că nu ajută cu aproape nimic echipa naţională. 
Echipa naţională nu poate fi formată decât din jucătoare pe care le dă campionatul 
intern şi două, trei care evoluează în campionatele din străinătate. Însă, şi dintre 
acestea, cu excepţia Cristinei Neagu, jucătoarele sunt de valori apropiate celor din 
Liga Naţională.

Reporter: Cum comentaţi faptul că în ultimii ani, Liga Naţională are o favorită certă, iar 
celelalte echipe se luptă pentru locurile 2 – 14?

G.T.: Şi Oltchimul, şi Braşovul, şi Baia Mare în ultimii ani, aşa cum este şi 
CSM Bucureşti acum, au beneficiat de bugete foarte mari, iar cu un astfel de buget, 
probabil s‑ar realiza aceleaşi performanţe şi la Zalău, şi la Cluj sau în alte zone unde 
există echipă de Ligă Naţională. Aceste jucătoare din Suedia, din Danemarca, din 
Croaţia, din Franţa sau din alte zone, nu vin în România pentru că le place atât de 
mult această ţară ori de ochii frumoşi ai cuiva, ci vin pentru banii care li se oferă, iar 
pe undeva e normal să se întâmple aşa. Este o perioadă “El Dorado” în România, 
fiindcă noi ne permitem astfel de lucruri, pentru că avem o economie foarte bună. 
Nu am agreeat o astfel de strategie nici când eram antrenor la echipa naţională, nici 
acum, pentru că, din punct de vedere economic, România este acolo unde este în 
Uniunea Europeană şi nu cred că este o normalitate ca un club să‑şi permită un 
asemenea lux. Cu atât mai mult mă deranjează acest lucru, cu cât banii proveniţi 
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sunt de la bugetele locale, situaţii care atrag apoi pedepse pentru întreg sportul 
românesc, fiindcă s‑a discutat şi se discută în continuare problema finanţării de la 
bugetele locale. Dacă nu s‑ar întâmpla aşa, tot sportul din România ar fi în colaps 
în câţiva ani, o situaţie care, probabil nici în două cicluri olimpice nu ar mai putea 
fi remediată. Am propus şi cred că ar fi o normalitate dacă, din bugetele locale s‑ar 
stabili o grilă salarială care poate fi acordată, iar tu ca preşedinte sau conducător 
vremelinic, dacă vrei să ieşi cu ceva în faţă, fă‑o pe munca ta, adu bani privaţi la club 
şi atunci poţi să le dai jucătoarelor şi 20 de mii de euro într‑o lună. Este inadmisibil 
să dai din banul public salarii lunare de 8, chiar 10 mii de euro.

“Tineretul de astăzi nu poate fi comparat sub nicio formă cu cel din 
perioada anilor ’90”

Rep.: Cum vi se pare Lege a Educaţiei Fizice şi Sportului?
G.T.: Ne învrâtim în jurul degetului de 25 de ani. Nu reuşim să venim cu niş‑

te lucruri concrete. Fiecare ministru sau secretar de stat, cum vin la putere, schimbă 
ce a făcut cel dinainte, indiferent că a făcut bine sau rău, iar atâta timp cât nu ai 
o strategie care să aibă continuitate, rezultate nu pot fi spectaculoase, nici măcar 
pozivite. Tineretul de astăzi nu poate fi comprat sub nici o formă cu cel din peri‑
oada anilor ’90 şi este clar că trebuie făcut ceva pentru a readuce tinerii pe terenul 
de sport şi pentru a creşete o generaţie cât mai sănătoasă. Sunt mari probleme din 
acest punct de vedere, începând de la elevii claselor primare. Dacă intri în curtea 
unei şcoli, nu prea îţi vine să crezi că vezi nişte fete de clasa a XI‑a sau a XII‑a care 
vor deveni mame peste câţiva ani sau nişte băieţi care vor fi nevoiţi să muncească în 
societate pentru a‑şi câştiga existenţa. Problema trebuie rezolvată la nivel de minis‑
tere, nu pe plan local. Şi şcoala se făcea altfel în vremea mea, aveam şi profesori mai 
bine pregătiţi, iar diplomele nu se obţineau aşa cum se obţin astăzi în multe cazuri. 
Calităţile mentale ale tinerilor nu se dezvoltă stând pe facebook sau pe calculator. 
Este o inteligenţă emoţională. După cum se ştie, şi procentul de 42 la sută, rezultat 
în urma studiilor care s‑au făcut la nivel de Uniune Europeană în legătură cu anal‑
fabetismul acesta emoţional, este elocvent pentru România. Urmează Bulgaria, cu 
17 sau 18 la sută, după care, toate celelalte ţări au între 3 şi 4 la sută. Este un decalaj 
extraordinar de mare, însă, văd că nu deranjează pe nimeni acest lucru.

Rep.: Putem spune că este o problemă şi la nivel de familie, venită din partea părinţilor?
G.T.: Absolut, fiindcă elevii îşi petrec majoritatea timpului liber în familie. Vă 

pot da multe exemple de părinţi care le pun copiilor mâncarea pe masă, iar alături 
le aşează telefonul sau tableta. În opinia mea, este o “crimă” faţă de propriul copil, 
pentru că, nu vreau să dezvolt ce înseamnă să mănânci, dar, de fapt, să nu ştii ce faci. 
Sunt, însă, persoane specializate care se ocupă de problema tinerei generaţii, cu care 
cred că aţi putea dezbate mai în amănunt acest subiect.
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“Dacă nu ai grijă de baza piramidei handbalului, nu vei avea nicioda‑
tă un vârf de valoare”

Rep.: Arată mai bine handbalul românesc cu Alexandru Dedu la conducere?
G.T.: La toate nivelele, o spun deschis, chiar dacă voi fi judecat, s‑a îmbunătă‑

ţit partea de pretenţii financiare, iar cu munca, mai puţin. Domnul Dedu părea că 
este bine intenţionat la început. Nu îl acuz şi nu îl judec nici acum, dar se întâmplă 
prea multe lucruri, iar dânsul spune peste tot, chiar şi la emisiuni, că se ocupă doar 
de echipele de seniori şi de senioare. Ori, asta înseamnă că piramida este întoarsă cu 
vârful în jos. Dacă nu ai grijă de bază, nu ai cum să ai un vârf valoros de piramidă, 
lucru valabil în orice domeniu. Vă dau un exemplu din societate: au dispărut şcolile 
profesionale, iar astăzi găsim tot mai puţini meseriaşi. Cei mai pricepuţi au peste 
45 – 50 de ani. Pregătirea este foarte precară la copii şi juniori. Toţi antrenorii tineri 
vor să antreneze doar la nivel de Ligă Naţională, dacă s‑ar putea chiar la loturile 
naţionale. Nimeni nu vrea să meargă la copii şi începători, unde se face o muncă 
titanică şi se învaţă meseria. Mulţi jucători care au terminat cariera în urmă cu zece 
ani, au avut rezultate modeste în primii ani de antrenorat, după care au renunţat. 
Lucrurile merg din inerţie o vreme, după care, apare munca, iar atunci încep şi pro‑
blemele. Domnul Dedu a recunoscut aportul lui Tadici, că l‑aş fi tras de mânecă, 
însă, tot ceea ce i‑am spus a fost în cadru organizat. Şi eu mi‑aş dorit ca tinerii să 
promoveze cât mai repede, dar fără expertiză, nu ai cum. Majoritatea văd, însă, doar 
partea materială. Sigur că, în societate au existat şi există valori, dar noi discutăm de 
marea masă a antrenorilor.

Echipa naţională a obţinut până acum nişte medalii cu jucătoare care erau şi în 
2005, şi în 2007, şi în 2008 la Olimpiada de la Beijing, care au avut parte de o pre‑
gătire normală începând de la junioare. Selecţia este continuă, ca în orice domeniu 
şi trebuie să ai grijă de “anticameră”. De aceea spuneam şi de acea bază a piramidei. 
M‑a surprins în urmă cu puţin timp un personaj din Federaţie, care spunea că‑şi 
doreşte ca mulţi jucători de valoare din România să plece, pentru a lăsa locul celor 
tineri. Adică, să plece românii, ca să vină românii, o chestie cât se poate de aberantă.

Calitatea handbalului a scăzut la nivel european şi mondial, nu doar în 
România. De altfel, a scăzut calitatea în multe discipline sportive, fiindcă jucătorii şi 
jucătoarele care sunt promovate la nivel de seniori nu au valoarea pe care au avut‑o 
cele cu care s‑au obţinut medalii până în urmă cu câţiva ani.

“Selecţia la echipa naţională nu se face cu buletinul în mână”

Rep.: Pe când preconizaţi o nouă convocare la echipa naţională de la HC Zalău?
G.T.: După cum ştiţi, avem o echipă tânără, alcătuită doar din jucătoare ro‑

mânce. Chiar jucătoarele o spun că vin la Zalău pentru că îşi doresc să crească în 
valoare în doar câţiva ani. Avem nenumărate astfel de exemple în Liga Naţională, 
cu jucătoare care au stat la Zalău 4, 5 sau 6 ani, au fost promovate la echipa naţi‑
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onală după o muncă foarte grea, iar după ce au plecat de la acest club nu au mai 
fost convocate atât de des. Printre ultimele exemple este şi Diana Puiu, care a fost 
convocată cât timp a evoluat la Zalău, apoi a intrat într‑un con de umbră.

Avem acum o pleiadă de jucătoare care, în opinia mea, puteau fi convocate la 
echipa naţională chiar şi pentru ciclul olimpic care a trecut. Trei sau patru dintre 
ele puteau fi convocate pentru Trofeul Carpaţi din luna noiembrie. Începând din 
acest an, cred că putem avea o serie de jucătoare convocate la echipa naţională, fie 
că vorbim de două, de trei sau de patru. Nu vreau să le nomimalizez, dar cred că 
cele la care mă gândesc au valoare de lotul naţional. Cred că şi ele îşi doresc să facă 
pasul spre echipa naţională, deoarece, odată ajunse acolo, intră în atenţia cluburilor 
mari din Europa, care plătesc foarte bine. Din punctul meu de vedere, şi cred că am 
dreptul să‑mi dau cu părerea la experienţa pe care o am, chiar şi în ciclul olimpic 
anterior, au fost convocate câteva jucătoare care mai puteau să aştepte. Nu vreau 
să acuz pe nimeni, dar, selecţia la echipa naţională nu se face cu buletinul în mână, 
se face pe valoare. Nu înseamnă că o jucătoare de la o echipă aflată pe locul 8 sau 
9, care este golgeteră în campionat, are valoare de naţională. Sunt anumiţi oameni 
care sunt interesaţi câte goluri a dat o anumită jucătoare într‑un meci, iar dacă a dat 
cele mai multe, înseamnă că a fost cea mai bună, nu contează că şapte din zece au 
fost înscrise din aruncări de la şapte metri sau pe contraatac.

Este cât se poate de normal ca antrenorii echipei naţionale să se uite spre o 
echipă de pe locul trei, în ideea în care despre echipa de pe primul loc nu pu‑
tem vorbi prea mult când ne referim la echipa naţională. Fondul de jucătoare din 
România este foarte restrâns, iar nivelul campionatului nu creşte dacă o jucătoare 
se mută de la o echipă la alta. Creşte atunci când fondul de jucătoare este mare şi 
îi dă bătăi de cap selecţionerului când trebuie să facă selecţia. Ca jucătoare, dacă nu 
ai spus nimic până la 24 de ani, e greu să mai realizezi ceva în perioada următoare. 
Sunt jucătoare în Liga Naţională care vin la antrenamente doar pentru a face act de 
prezenţă, aşteptând ziua în care li se alimentează cardul.

Rep.: Aţi transferat de curând o campioană mondială de tineret, Dana Abed-Kader? 
Cum s-a integrat în echipă?

G.T.: Se integrează greu, fiindcă, după ce a terminat junioratul, a fost pro‑
movată de Cetate Deva, o echipă unde bazele şi performanţa nu s‑au dezvoltat pe 
nişte principii “sănătoase”. Nu a avut un volum mare de muncă şi, ca să vă dau un 
exemplu, de când a venit la Zalău, a făcut mai multe antrenamente în sala de forţă 
decât a făcut la Deva în decurs de un an şi jumătate. Abed Kader este o jucătoare cu 
calităţi, dar trebuie să muncească foarte mult pentru a face faţă la nivel de senioare şi 
pentru a spera la echipa naţională. Am răbdare cu ea, fiindcă nu se poate face nimic 
peste noapte şi sper să fi înţeles ce aşteptări am din partea ei. Nu ştiu dacă postul 
de pivot este cel mai potrivit pentru ea, în schimb, cred că poate fi o bună extremă, 
fiindcă are viteză sau un bun centru. Are probleme, însă, pe faza de apărare, înce‑
pând de la repliere până la ceea ce înseamnă apărare împotriva atacului poziţional.
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“Claudia Constantinescu va fi “transferul” verii la HC Zalău”

Rep.: Care este situaţia Claudiei Constantinescu?
G.T.: Claudia Constantinescu se află într‑o perioadă de recuperare după ope‑

raţia pe care a avut‑o la umăr, iar pregătirea decurge bine. Perioada minimă de re‑
cuperare este de cinci luni, deci nu putem trece peste anumite etape. Din discuţia 
pe care am purtat‑o cu ea, Claudia constantinescu va fi “transferul” verii la HC 
Zalău. Nu o voi lăsa să facă pregătire cu mingea la o intensitate ridicată decât spre 
finalul lunii mai.

Rep: A revenit la antrenamente şi portarul Mihaela Cheţa Foltic. Sunt şanse să revină 
în poartă încă din acest sezon?

G.T.: După cum ştiţi cu toţii, Mihaela Cheţa Foltic a născut, iar jucătoarele 
care urmează să devină mame se mai pregătesc până prin luna a treia, chiar a patra 
de sarcină. Georgiana Ciuciulete a revenit pe teren după numai două luni de la 
naştere, însă, în cazul handbalistei Cheţa Foltic, a trecut o perioadă mai lungă de 
timp din cauza unui surplus de greutate. Iniţial, am crezut că va putea reveni o dată 
cu începerea returului, dar va trebui să mai aşteptăm. În cazul ei, vom lua o decizie 
în perioada următoare, pentru că trebuie să semnăm şi o prelungire de contract.

Rep.: Locul trei pe care s-a situat echipa la finalul turului îi determină pe iubitorii hand-
balului din judeţ să spere la o nouă calificare în cupele europene. Ne putem gândi la un astfel de 
obiectiv la finalul campionatului?

G.T.: Întotdeauna există speranţe, însă, ceea ce ne propunem noi îşi propun şi 
alţii. Lupta pentru locurile trei, patru este acerbă. Sunt şase, şapte echipe cu obiec‑
tiv declarat de cupe europene. Deocamdată, la Zalău nu am vorbit despre cupele 
europene în acest sezon, iar o decizie finală vom lua după ce ne vom consluta cu 
finanţatorii şi cu acţionarii. Simpla prezenţă într‑o cupă europeană nu cred că este 
benefică pentru un club. Treci de un tur sau de două tururi şi cheltui aproximativ 
35 – 40 de mii de euro, bani cu care poţi efectua cel puţin trei cantonamente. Nu 
suntem un judeţ cu un potenţial financiar atât ridicat, încât să ne permitem să ne 
batem cu echipe din Craiova, Braşov sau Brăila, dar vom face tot ce depinde de noi 
pentru a‑i mulţumii pe cei care ne susţin şi sunt alături de noi la fiecare meci.

Magazin Sălăjan, 9 februarie 2017
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Despre Centenar şi toleranţă
Cu paşi repezi se apropie Centenarul Unirii şi, se putea altfel?, expo‑

nenţial, se tensionează relaţiile româno‑maghiare din Ardeal. Se tensionea‑
ză doar la nivel politic, căci cele două etnii convieţuiesc aici de sute de ani fără 
probleme majore. Politicienii, de ambele părţi, fac un joc murdar, poate‑poa‑
te mai câştigă niscaiva capital politic. Discursurile naţionaliste penibile, fără mi‑
nimum de suport istoric, evocă neîncetat momentele de tensiune dintre cele 
două etnii, de parcă de aproape un mileniu noi aici ne‑am scos ochii permanent. 
Dar nimeni nu vorbeşte despre puterea şi importanţa Transilvaniei în Imperiul 
Austro‑Ungar. Putere dată de extraordinarul multiculturalism al unei isto‑
rii comune a mai multor naţii în acest spaţiu, unde românii, ungurii, saşii şi ţi‑
ganii şi‑au acceptat fiecare celuilalt valorile spirituale, construind un exemplu 
de toleranţă în Europa. În 1568, Dieta Transilvaniei emite Edictul de la Turda, 
promulgat de Ioan Sigismund Zápolya, principele Transilvaniei, care procla‑
ma libertatea conștiinței și a toleranței religioase pentru cetățenii Transilvaniei. 
Este primul act de acest fel din istoria Europei moderne. Conform Edictului, 
nicio persoană nu putea să fie dezavantajată din cauza confesiunii sale, și ni‑
mănui nu i se putea impune o credință sau alta, deoarece credința ne vine de la 
Dumnezeu. Edictul de la Turda nu precizează în particular nicio confesiune re‑
ligioasă, ceea ce a purtat la conflicte între diferite confesiuni protestante. Sigur, 
au urmat vremuri grele, în care au suferit îndeosebi ortodocşii, impuse de istorie, 
de contextul politic regional sau de aroganţa unor stăpâni vremelnici. Important 
e că aici, în Transilvania, s‑a clădit o ţară a toleranţei şi multiculturalismului. 
Nu am auzit vreun politician vorbind despre lucrurile bune ce le‑au fă‑
cut românii, maghiarii şi saşii în Transilvania, ei vorbesc doar de atrocităţi‑
le comise de nişte grupuri, care de cele mai multe ori nu erau transilvănene, 
în cele două războaie sau în mai multe revoluţii. Şi atunci, cine are interesul ca 
Sărbătoarea de anul viitor să fie una a urei şi a violenţei, în locul uneia frumoa‑
se şi multiculturală? Bineînţeles că unii politicieni, români şi maghiari, care îşi 
construiesc cariera pe minciună, alimentând populaţia cu frustrări îndoctrina‑
te de mai multe regimuri. Pentru aceşti politicieni istoria Transilvaniei nu exis‑
tă, ei dorind doar ură şi intoleranţă etnică. Pentru că doar aşa ei pot avea adepţi. 
Centenarul Unirii va găsi Transilvania plină de indolenţă şi minciună, caracteristici 
ce nu le‑a cunoscut până în anul 1918.

Magazin Sălăjean, 7 august 2017
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Să nu dezarmăm în faţa 
nesimţiţilor

Deunăzi, coborând pe strada Andrei Şaguna, am zărit, aproape de Biserica 
Reformată, trotuarul plin de gunoaie. M‑am apropiat şi mi‑am dat seama că ci‑
neva oprise maşina, deşertând mizeriile pe trotuar. În cimitir, deşi există ditamai 
containerul, plin de gunoaie. Toate lăsate pe te miri unde. Şi acum să trecem 
la parcări. Aici nesimţirea e maximă. Pe trotuar, pe locurile pentru handica‑
paţi, pe spaţiul verde, în poarta omului, în uşa magazinului. Săptămâna trecută 
mă întâlnesc la Kaufland cu o cunoştinţă ce îşi parcase maşina în zona pentru 
handicapaţi. Îl întreb daca e greu cu handicapul, dacă primeşte pensie. La înce‑
put se uită nedumerit la mine, neînţelegând despre ce vorbesc. Îi pică fisa repe‑
de şi mă bate pe umăr râzând: bine măăă, dar toţi parchează aici, io‑s mai fraier? 
Aceste tipuri de gândiri şi acţiuni prin radacini tot mai adânci. Dacă mai mulți fac un 
lucru greșit, el nu mai este greșit prin forța mulțimii, a majorității, începe încet‑încet 
să intre în cotidian. Exemplele de mai sus sunt, de cele mai multe ori, sancţionate 
în presă sau în mediul online. Doar în faţa calculatorului. Faţă‑n faţă aproape deloc. 
Toţi suntem viteji pe net, într‑o situaţie concretă întoarcem spatele şi ne vedem de 
drum. Apropo’s de luare de atitudine. Prin primăvară, coborând prin parc, am auzit 
cum un bătrânel apostrofa un tânăr ce stătea cu picioarele pe o bancă: țărane, părinții 
tăi s‑au descălțat când au dat de asfalt venind la oraș și tu stai cu picioarele pe bancă? 
Ruşinat, junele a coborât de pe bancă mormăind ceva nedesluşit. Nu şi‑a cerut scuze, 
dar a coborât. Un exemplu de spirit civic, lucru pe care mulţi dintre noi l‑a cam uitat. 
Am văzut că tentația majorității este să dea vina pe autorități: nu sunt containere 
destule, Poliţia nu îşi face datoria, primarul nu face şi nu drege. Sigur, autorităţile 
au păcatele lor. Dar problema cea mare e la noi. Nu Primăria stă cu picioarele pe 
bancă, nu Poliţia aruncă gunoiul în mijlocul oraşului. Cu ani în urmă, cei care tre‑
ceau prin Zalău spuneau că nu avem un oraş ce excelează prin cultură, dar au văzut 
un oraş curat. Azi, cred că e invers. Mulţi ne invidiază pentru fenomenul cultural 
din oraş, dar strâmbă din nas la mirosuri. Dacă dezarmăm în faţa nesimţiţilor, urbea 
intră pe un drum de unde e greu de întors.

Magazin Sălăjean, 23 iunie 2017
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Papanicolau nu papă pe nimeni

“Cine e Papanicolau ăsta și ce vrea el?”, se întreba deunăzi o ditamai vedeta 
de muzică populară, aflată în pragul vârstei a III‑a. Toate tabloidele, dar și posturile 
de televiziune‑tomberon au preluat știrea privind controlul ginecologic al vedetei 
și au crăcit‑o pe câte două pagini, mai ceva ca în cabinetul de obstetrică‑ginecolo‑
gie. Artista a povestit presei, cu un nod cât o gutuie în laringe, cum a decurs vizita 
la ginecolog, dar mai ales câteva specificații despre misteriosul test așa cum chiar 
doamna în cauză a numit “testul Papanicolau”. Lăsând la o parte titlul grobian al 
articolului respectiv și mojicia autorului care a umplut cu un conținut oribil un 
material de presă, dai din râs în plâns, citind:

“Mă întrebam, siderată, cine e Papa ăsta? Papa Pius? Papa de la Roma? Trebuie 
să asiste și el la test?”, căzuse pradă nedumeririlor, vedeta. Hărțuită de întrebări care 
mai de care mai apocaliptice, solista și‑a făcut totuși testul, constatând, fericită, că 
numitul Papă nu s‑a prezentat să asiste la examenul medical.

După câteva zile, venind după rezultat, femeia și‑a poziționat inima între dinți 
și a întrebat‑o pe doctoreasă: „Doamnă, totuși, cine e Papanicolae ăsta, ca să nu mor 
proastă?”

Medicul i‑a explicat pacientei, care mai avea puțin și dădea în apoplexie, că 
Papanicolau este numele unui test (fără să mai intre în amănunte etimologice sau 
de altă natură, cum că de fapt este numele unui medic grec, George Papanicolaou, 
pionier în biologia celulară și studiul cancerului de col uterin etc.), deci un test care 
poartă numele acestui medic renumit și care depistează dacă o femeie are probleme 
(ce pot fi foarte grave) în aparatul genital. Deși titlurile acestor articole se întrebau, 
grotesc, “ce au găsit doctorii în uterul vedetei?”, încât te‑ai fi așteptat să descopere 
acolo vreun parc de distracții, până la urmă s‑a dovedit că, slavă Domnului, n‑au 
găsit nimic rău acolo. Ceea ce vă dorim și vouă, domnișoarelor și doamnelor.

Lăsând la o parte penibilul acestui material preluat de majoritatea tabloidelor 
și canalelor TV cu specific de țigăneală și “vedete”, un lucru este cert: multe dintre 
femei, uneori din vina lor, alteori din vina vieții,  mai ales cele din mediul rural, nu 
prea știu ce înseamnă testul Papanicolau precum și faptul că moștenirea științifică 
lăsată de genialul doctor grec, le poate salva viața. Educația trebuie să înceapă cu… 
începutul, ca orice educație. În școli, acolo unde fetițele ceva mai mari trebuie să 
afle prin ore de curs ce înseamnă toate aceste probleme, ce sunt bolile aparatu‑
lui genital, bolile cu transmitere sexuală, ce este o mamografie sau un test pentru 
depistarea cancerului de col uterin.
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Suntem pe primul loc în Europa la mortalitate din această cauză, prin urmare, 
fetele, soțiile, mamele, surorile, își pot pierde viața pentru că nu merg la un consult 
care, făcut la timp, le poate salva. Multe dintre ele nu merg pentru că nu știu de ce 
trebuie să facă acest test, nu știu unde să‑l facă, sunt dezorientate, le e teamă, ruși‑
ne, frică. Există și un program național de screening, de analiză gratuită, prin care 
această boală nenorocită poate fi depistată, însă sunt foarte multe femei care nu au 
acces la el, din diferite motive, deci nu vă faceți iluzii că statul face ceva consistent 
în sensul ăsta. 

Pentru multe dintre femei, autoritățile trebuie să facă ceva în acest sens, ca și 
pentru mamografii, care, de asemenea, în cele mai multe cazuri, costă.

Nu mai are niciun sens să vă spun că n‑am auzit niciodată de o campanie a 
vreunei autorități sălăjene pentru acest tip de afecțiuni, de sprijin financiar, de cam‑
panii gratuite chiar, din casă în casă, cu medic, cu explicații, cu consiliere, pliante, 
etc. 

Pentru că este o boală care ucide. Este nevoie de programe făcute în regim de 
parteneriat cu primăriile din mediul rural, care să pună și ele un bănuț, Prefectură, 
Consiliul Județean și Direcția de Sănătate Publică, campanii prin care cele fără de 
care noi nu am putea exista, să poată beneficia de puțină informare măcar, dacă nu 
și de sprijin în a‑și putea face măcar această analiză. 

Nu avem așa ceva pentru că banii noștri sunt pentru candelabre în biserici, 
garduri și centre turistice care, desigur, sunt fonduri cu destinație specifică însă 
n‑am auzit pe nimeni să se agite în vreun fel pentru ca legea să se schimbe puțin, 
iar aceste lucruri de o importanță vitală, să poată beneficia de fonduri și susținere 
din partea celor pe care îi alegem, inclusiv în cel mai înalt for al țării – Parlamentul.

Pentru că dacă mamele, surorile, nevestele sau prietenele ni se îmbolnăvesc 
grav, toate gardurile vopsite, reabilitările mânjite și tărăgănate sau investițiile care 
de multe ori nu au niciun folos, nu mai au nicio importanță pentru noi. Iar dacă, 
așa cum se întâmplă, și este o realitate cruntă – pierdem din cauza cancerului de 
col uterin cele mai dragi ființe, nimic pe lumea asta nu mai are niciun sens. Cu 
atât mai puțin investițiile celor care ne conduc, de la Primărie și până la Sănătate, 
investiții care merg mai mereu către fierătănii și betoane și mai puțin către oameni, 
către viață.

Magazin Sălăjean, 11 octombrie 2017
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Când lăcomia poartă sutană

Am trăit o mare dezamăgire atunci când am participat, cu o plăcere aflată în 
cădere liberă, la una din ședințele ordinare ale Consiliului Local municipal. Am 
avut ocazia să aflu că cei care ne dau, cu mâinile împreunate și plini de evlavie, 
exemple despre decență, cumpătare, bun‑simț și ne spun cum să ne ferim de lă‑
comie și avariție, tocmai ei sunt cei care trăiesc în și prin toate cele pe care le con‑
damnă plenar. “Să faci ce zice popa, nu ce face el”, spune o vorbă din bătrâni. Cât 
adevăr! Tristețea cea mare m‑a lovit, însă, atunci când am constatat că cei puși să ne 
drămuiască și să ne investească bruma de bani din bugetul local se fac preș la ușa 
Episcopiei, o instituție care nu arată chiar așa cum cred cei care nu doresc să scoată 
capul din cutie și să privească tabloul în ansamblul lui. 

N‑am să vă spun, cuvânt cu cuvânt, ce a scris Episcopul Sălajului, prin servi‑
ciul Cabinet, Primăriei Zalău, cu adresarea directă către primarul municipiului. De 
parcă primarul nostru ar putea decide de capul lui cum e cu împărțeala banului și nu 
avem un Consiliu Local care votează Proiecte de hotărâre și decide asupra acestor 
împărțeli. Într‑o tânguială nedemnă de un vârf în ierarhia bisericească, Cabinetul 
episcopal terfelește un consilier local  din opoziție pentru că a avut îndrăzneala de a 
spune că banii, puțini cât sunt, ar fi bine să fie dați bisericilor și nu birourilor epar‑
hiale unde se plimbă trei hârtii și opt cafele pe zi. Și pentru că, evident, consilierul și 
cei câțiva colegi mai curajoși, fac parte din altă formațiune politică decât cea aflată la 
putere, căci buba de aici se infectează. Mai că nu l‑a făcut și infractor pe consilierul 
nostru și pe cei care au susținut opinia lui. Inițial, toți consilierii au spus că libera‑
lul are dreptate. Inclusiv coaliția PSD‑UDMR‑ALDE.

Toată lumea a căzut de acord că, da, nu le luăm ălora din birouri aer condițio‑
nat, că‑și pot face vânt și cu evantaiul, ci luăm ciment, cărămizi și, poate, o centrală 
termică în câte o biserică, să nu mai înghețe bătrânii și copiii de frig atunci când vin 
la slujbe, că tot ne bate iarna la ușă. Zis și votat. Lucrătura s‑a schimbat însă peste 
noapte, Episcopia, cu o falcă în ceruri și una în pământ, a trimis răvașul cel otrăvit 
către primar, iar la ședința imediat următoare, coaliția puterii din primărie a consi‑
derat că a fost o proastă la ședința desfășurată cu doar trei săptămâni în urmă, ori s‑a 
fumat ceva prin toaletele primăriei, de vreme ce toți au votat scoaterea Eparhiilor 
de la finanțare, de altfel, pe foarte bună dreptate. Astfel, aceeași coaliție și‑a tras un 
pălmoc peste față și, la comanda bisericească, a sărit în bocanci, a aruncat pe foc 
Hotărârea de data trecută și a dat o lecție colegului penelist să o țină minte toată 
viața. Să stârpim dușmanul! Prefectura, prin armata de juriștii, a îndrugat ceva și 
ea, firește, tot întru punerea la colț a celor care au gândit logic repartizarea acestor 
bani invocând niște texte de lege cum că Episcopiile au dreptul să facă și să dreagă. 

Prin urmare, toate instituțiile au tăbărât cu bâte și cuvinte grele pe acești con‑
silieri, rămași singuri împotriva uriașei coaliții de partid. Nu mă supăr pentru faptul 
că prin votul forului local eparhiile primesc bani. Finalitatea proiectului, ca și fina‑
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lul lui, sunt aceleași. La Biserică merg banii, și cu asta am încheiat discuția. Mi‑e 
ciudă pe acești consilieri locali și pot să afirm cu tărie că aceste maniere, pe model 
“uite votul nu e votul”, un soi de bătaie de joc, pe mine nu mă reprezintă. N‑am 
nevoie să‑mi dicteze mie Episcopia cum îmi împart banii. Asta după ce, culmea 
culmilor, cei pe care Cabinetul episcopal îi înjură, ar trebui să știe că lor le datorează 
și funcțiile, și sediul și luxul în care se scaldă acum, însă despre toate acestea, cu su‑
biect și predicat, vom povesti într‑un articol amplu, pe viitor. Așadar, pe consilierii 
noștri nu‑i lega nimeni dacă demonstrau până la capăt că un birou eparihal nu are 
nevoie de dotări lux, ci o bătrână care vine la slujbă are nevoie de un scaun și un 
pic de căldură acolo unde vine să se roage și să pună și o bancnotă în cutia “milei”, 
tot pentru onorata Biserică și marile ei nevoi care nu se termină niciodată. Despre 
colegialitate, în Consiliul nostru local, simț de răspundere și respect față de noi, 
cetățenii ce mai poate fi spus? Lipsă totală de așa ceva. 

Cabinetului Episcopal ‑ doresc, cu smerenie dar și o mare amărăciune în su‑
flet, să‑i spun ‑ nu mai fiți atât de otrăviți! Transpirați ură și un damf de îngâmfare 
care nu încântă pe nimeni. Nimeni nu vă iubește atunci când sunteți așa. Nici mă‑
car Dumnezeu. Episcopului de Sălaj, atât eu cât și conducerea ziarului, îi adresăm 
din nou, a șaptea oară, o invitație la un dialog, la o discuție despre toate acestea dar 
și despre eventuale proiecte ale Bisericii despre care și noi și cititorii noștri, vrem 
să auzim. Mai puțin despre cerșetorie, mereu și mereu, și mai mult despre dăruire, 
caritate, bunătate, sinceritate, smerenie, mulțumire, umilință și iubire față de eno‑
riași. Lepădați‑vă de comportamente comunist‑securiste și mai ales de acest obicei 
de a trage autoritățile de urechi și de a da, mai mult sau mai puțin voalat, ordine 
politice, sub amenințarea lui Dumnezeu sau prin alte texte de noaptea minții, cu 
“creiere întunecate și conștiințe pătate”, atacuri și alte aberații, pe care le‑ați insinuat 
sau scris negru pe alb în solicitarea trimisă către municipalitate. 

Nu înfuriați oamenii, nu‑i batjocoriți și nu le călcați în picioare alegerea, votul 
pentru că jigniți și Primăria, și primarul, și consilierii, dar mai ales pe noi, cei care 
am i‑am instalat acolo, pentru că anulați după cum vă e vrerea și interesul, ceea ce 
ei decid, prin voința noastră, a cetățenilor acestui municipiu. Cât despre disperarea 
cu care vă agățați de niște sume, modice până la urmă, vă reamintesc un text din 
“legea” care ar trebui să vă guverneze toate gândurile și acțiunile, prezente și viitoa‑
re: Dacă Mântuitorul ne‑a învățat să luăm seama la păsările cerului pentru a scăpa 
de grija hranei, << că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în jitnițe, și Tatăl 
Cel ceresc le hrănește (Matei 6, 26)>>, tot la păsări trebuie să ridicăm privirea și 
atunci când vorbim despre cum trebuie să ne ferim de păcatul lăcomiei. Pentru că o 
pasăre nu‑și face niciodată două cuiburi.

Magazin Sălăjean, 28 mai 2017
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Nepoțica din fotoliu

Nepotismul – spun dicţionarele – este o formă de favoritism care implică 
acordarea de avantaje nemeritate pe baza unor legături de rudenie. Cuvântul își 
are rădăcina etimologică în latinescul nepos, din care se trage și cuvântul româ‑
nesc “nepot”. Deşi mulţi sunt tentaţi să creadă că acest fenomen este relativ nou 
în vieţile noastre, el îşi are rădăcina în antichitate, ca fenomen social; conceptul de 
nepotism a apărut însă, pentru prima dată, spre sfârşitul Evului Mediu, atunci când 
papii Bisericii Catolice îşi favorizau nu doar nepoţii, ci acordau funcţii înalte şi altor 
rude apropiate. Revenind la tristul prezent, nepotismul există printre noi la fel de 
fălos şi reprezintă o adevărată catastrofă socială prin efectele pe care le generează. 
Îmi povestea o prietenă deunăzi, încercănată şi deznădăjduită, că de trei luni nu 
mai are somn: învaţă pe rupte, trage tare, cum spunem noi, pentru că un post de 
conducere se scoate la “concurs” prin judeţ. Mă întreba, disperată, dacă ştiu ceva în 
legătură cu un zvon, cum că locul respectiv ar fi de multă vreme dat cuiva care este 
rudă cu şefu’ ăla mare şi că acest concurs este de fapt, ca în multe alte cazuri, un si‑
mulacru ordinar. I‑am răspuns că nu ştiu, dar că nu mă surprinde presupunerea ei. 

Fata nu se dă bătută – zvon sau certitudine – ea merge la concurs. Pentru că nu 
concepe, absolventă a două facultăţi, ambele la stat, din care una care face pereche 
perfectă cu ceea ce vor oamenii ăia de scot postul la concurs – nu are cum să pice un 
interviu. Pentru că de examene nu îi este frică, a dat ea examene şi mai grele, între 
care câteva prin alte ţări, mă rog, “fată de fată”, nu ai cum s‑o prosteşti dacă ea îţi 
umple foaia de examen cu răspunsuri care cer cu puterea evidenţei o notă. 

Proba‑cheie este interviul. Aici, în cazul în care pe firul destinului apare, in‑
tempestiv, nepotul, intră în calcul – pentru ceilalţi neprihăniţi care vin la concurs 
– criterii pe cât de subtile, pe atât de interesante. De la forma cocului sau a frezei cu 
care te prezinţi la examen, până la felul în care priveşti persoana despre care tu crezi, 
în naivitatea ta, că îţi va fi şef peste o săptămână. Din păcate, de cele mai multe ori, 
cel din faţa ta nu‑ţi va fi şef niciodată pentru simplul motiv că din 20 de întrebări 
ce îţi vor fi adresate, la vreo 17 vei răspunde mai “prost” ca niciodată. Nu mă refer 
la interviurile de angajare în multinaționale, pe posturi frecvente, angajări “clasice”. 
Ci la interviurile pentru obținerea unui post de conducere, a unui loc strategic 
într‑o instituție etc. În astfel de cazuri, când la bătaie este un singur loc și bun, 
“chimia” e cea care strică de multe ori totul. Nu aceea cu “Tabelul lui Mendeleev”, 
e vorba de “chimia” dintre potenţialul şef şi tu – cu candidatura ta naivă şi care 
încurcă socoteli. Dacă nu e chimie, tu de duci dracu’ iar nepotul învinge în mod 
invariabil. Țeapă! 

Sunt mulţi cei care speră la un job bun obţinut strict prin capacitate, compe‑
tenţă, cunoştinţe dobândite în ani de învăţătură. Prin sacrificiul lor şi al părinţilor 
care au făcut foamea ani la rand şi au îngheţat prin autogări, cu genţile cu mâncare 
târâş după ei, cu gânduri şi griji zi şi noapte. Prietena mea aşa crede, nu vrea să crea‑
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dă altceva şi pace. Iar eu am încurajat‑o pentru că ştiu cât este de pregătită. Pentru 
că mai sunt câteva zile până la concurs, a aflat că… au aflat şi alţii, şi că se înscriu tot 
mai mulţi care cred în corectitudine şi dreptate. Cred într‑o ţară, un judeţ, oraş ori 
comună în care destinele, banii, investiţiile, lucrurile bune, să fie în mâinile unor 
oameni pregătiţi, responsabili, care au muncit ani la rând şi au învăţat, s‑au pregătit 
în acel scop. Nepotul care te conduce nu va fi capabil (poate doar cu foarte puţine 
excepţii) să ia o decizie corectă, cinstită, pentru că nu e pregătit pentru asta iar pos‑
tul pe care stă cu fundul necesită nişte criterii, nişte condiţii și date pe care el nu le 
îndeplineşte sau nu le are. 

Mai mult decât atât, odată ajuns în funcţie în baza unui grad de rudenie sau 
amiciţie cu şeful angajator, nepotul, la rândul lui, va perpetua aceleaşi obiceiuri 
precum cele care l‑au adus pe scaunul nemeritat. Va acorda avantaje altor „nepoţi”, 
va lua din drepturile celor care le merită şi le va aşeza la picioarele celor care îi vor 
oferi alte avantaje, va decide strâmb, părtinitor, va perpetua un obicei otrăvitor pen‑
tru societate, pentru noi, dar mai ales pentru copiii noştri, care nu vor înţelege de 
ce unul mai nepregătit şi mai bătut în cap le va lua locul de sub nas, la un moment 
dat. Nepotismul a adus de puţine ori în vremurile noastre un om potrivit la locul 
potrivit. Poate că pe vremea lui Caragiale, nepotismul – despre care marele scriitor 
avea o teorie ceva mai blândă – nu era atât de nociv şi, probabil, nici atât de des în‑
tâlnit. “Orice om trebuie să aibă rude sau prieteni mai mult sau mai puțin apropiați. 
Dacă susținem teoria că niciodată un om în bună poziție nu trebuie să‑și numească 
prietenii și rudele în funcțiuni, atunci din două una: ori că toate rudele și toți prie‑
tenii, fără excepție, ai unui om, devin neonești și incapabili din momentul ce el s‑a 
înălțat în mijlocul societății sale, ceea ce ar fi o absurditate; ori că împrejurarea că a 
fi rude sau prieteni cu un om văzut trebuie s‑o considerăm o nenorocire, și astfel 
atunci pentru orice familie, înălțarea unui membru al ei la o situație însemnată ar 
fi o adevărată calamitate; pentru că dacă împingem la o mai mare dezvoltare teoria 
că nu este permis cuiva, fără a fi lovit de bănuiala imoralității, să numească în func‑
țiune o rudă sau un prieten, fie acesta cât de onest și capabil, ajungem a pretinde 
că, dacă cineva găsește venind la putere pe o rudă deja ocupând vreo funcțiune, 
numaidecât s‑o dea afară. Aceasta ne amintește un răspuns foarte picant, pe care un 
fost ministru îl făcea la acuzările ce i se aduceau cum că și‑ar fi căpătuit niște rude, 
de altminteri tot așa de oneste și capabile ca orice om onest și capabil: - Dar ce voiești 
să le fac dacă mi-s rude? Să le spânzur?!“, scria, cu peste un secol în urmă, marele nu‑
velist şi dramaturg Ion Luca Caragiale. 

Cazurile fericite de “nepotism” din zilele noastre sunt rarisime. De cele mai 
multe ori, oportuniştii, semidocţii, cei cu bani mulţi şi relaţii cărora le uită şirul, 
sunt aceia care vă fură un post către care aspirați, pentru care vă luptaţi greu şi cin‑
stit, nu dormiţi nopţile, şi pentru care v‑aţi sacrificat nişte ani, plus sănătatea, prin 
şcoli şi internate. Cu toate acestea vreau, şi pe această cale, să o încurajez pe prietena 
mea şi să o rog să nu se descurajeze, să nu capituleze. Să meargă la examene, să 
meargă la interviuri şi să fie în fiecare secundă însufleţită de gândul că este cea mai 
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bună, că va reuşi şi va învinge un nepot. Aşa cum ştim noi, ăştia de le suntem nepoţi 
doar bunicilor din ceruri ori de pe Pământ, dar şi nevinovatelor mătuşi, minciuna 
are mereu aceleaşi picioare, scurte şi strâmbe, cu care nu va putea ajunge niciodată 
prea departe.

Magazin Sălăjean, 15 februarie 2017
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seBastian olaru
Agerpres

Ia - ambasador pentru România 
/ Tricourile cu cusături de pe 
iile românești "leagă" povești 

de dragoste și sunt apreciate în 
întreaga lume

Tricourile pe care sunt aplicate bucăți de pânză lucrate manual ce reproduc 
modele de pe iile tradiționale românești, create de o tânără din Țara Făgărașului, 
iubitoare și promotoare a portului popular, "leagă" adevărate povești de dragoste 
între cei care le poartă și sunt apreciate, uneori ca obiecte vestimentare exotice, de 
oameni de pe întreg mapamondul.

Povestea "Tricoului fain" a început în urmă cu opt ani, în atelierele "Mândra 
Chic" din satul Mândra, unde Alina Zară Prunean a aplicat inițial unor tricouri mo‑
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derne bucăți din țesături, cusături sau dantele tradiționale, salvate de la distrugere, 
adăugând mesaje cu diverse cuvinte românești "neaoșe". Mai apoi, tricourile au pri‑
mit aplicații de pânză țesute după modele de pe iile tradiționale, mesajele incluzând 
expresii specifice graiului transilvănean, imposibil de tradus.

Inițiatoarea proiectului susține că simbolistica de pe iile românești este una 
complexă, vechile mesaje fiind acum traduse și reinterpretate pentru a putea fi 
aplicate pe unul dintre cele mai populare obiecte vestimentare din întreaga lume: 
tricoul. 

"În primul rând, ce facem noi nu e ie, dar cămașa tradițională românească 
e principalul punct de inspirație, pentru că pe această cămașă găsești o adevărată 
"lume" fascinantă. Simbolistica e grozavă și avea o însemnătate fabuloasă, era un 
fel de CV al femeii care o purta, scris pe mânecă. (...) E fantastic ce profunzime are 
cămașa românească. Femeile aveau un fel de alfabet al lor. Dacă se duceau la târg, 
își coseau pe mâneca de ie mesajul pe care vroiau să‑l transmită: că e văduvă, că e 
măritată, că are doi copii sau trei surori, că e fată de preot, moașă, că e delicată ca o 
floare sau puternică. Totul era acolo scris. Noi facem un fel de zestre contemporană 
și adunăm simbolurile acestea pe piese care sunt mult mai ușor de purtat astăzi. Și 
pentru că nu mai știm acest limbaj profund, completăm cu mesaje concrete, bro‑
date, 'in your face'. Tricoul este catalogat și recunoscut ca unul dintre cele mai des 
folosite elemente vestimentare în întreaga lume. Fiind ușor se purtat, ne‑am zis că 
va fi și ușor de transmis aceste mesaje, mai departe. Dar nu prin print, pentru că în 
epoca aceasta digitală toată lumea își printează ce i‑a mai rămas din zestre, ci prin 
handmade și produse unicat, ceea ce la toate casele de modă înseamnă lux. Am ex‑
tras de pe cămășile vechi de patrimoniu modele care spun o întreagă poveste, sunt 
bucățele identitare pe care le‑am transformat în aplicații minimaliste, le‑am însoțit 
de mesaje simplificate, pentru că noi nu mai știm să descifrăm vechile mesaje și le‑
am reinterpretat pe tricouri. Așa am început să ne transmitem mesajele spre lume. 
Evident că ele sunt mult mai simplificate și adaptate la cotidian. Asemeni nouă, 
oamenilor acestor timpuri...", susține Alina Zară.

Din păcate, această zestre nu este valorificată de către creatorii ei pe măsura 
importanței pe care o are, adevărata ei valoare fiind dată mai degrabă de reproduce‑
rile unor importante case de modă internaționale.

"Noi avem multe simboluri geometrice, de forță, de la simbolul infinitului, 
din care s‑a inspirat și Brâncuși, colții lupului, care sunt semn de protecție, vâr‑
telnița — motorul care învârte lumea, coarnele berbecului. Așa cum indienii care 
plecau la luptă își pictau diferite semne pe piele, ai noștrii aveau semnele astea cu‑
sute pe cămașă. Toată povestea asta e acolo și e atât de puternică, în esență, încât 
de‑a lungul timpului a fost reprodusă în foarte multe culturi. Matisse este cel mai 
cunoscut, dar sunt și două cazuri recente, cu Dior și Tory Burch. Unul e cel în care 
Dior a copiat, unu la unu, pieptarul de Bihor și l‑a descoperit, culmea, un biho‑
rean, undeva prin Indonezia, într‑un magazin de lux. Pieptarul acela costă 35.000 
de euro! Și în tot acest timp noi ce facem? Importăm niște mașini cu 1.000 de euro 
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din China sau Japonia și facem ii cu dragoni asiatici stilizați pe care le vindem cu 
60 de lei și, culmea, ne mai și mândrim cu asta! Și în tot acest timp țăranii noștri 
supraviețuiesc prin sate la limita subzistenței, fără ca cineva să dea doi bani pe ce 
știu ei să facă", susține sursa citată.

Chiar dacă nu are în centrul său iile, proiectul Alinei Zară Prunean reușește 
să aducă în atenția publicului din întreaga lume frumusețea motivelor tradiționale 
de pe cunoscutul obiect vestimentar și chiar să creeze adevărate povești de dragoste 
în jurul său.

"Am creat în ultimii opt ani mii de tricouri. Unicat sau de serie mică. Și tot 
atât de multe povești frumoase. Un tânăr și o tânără care nu se cunoșteau, dar 
purtau tricouri de la noi, s‑au împrietenit datorită acestora pe un aeroport, cred 
că în Germania, iar mai apoi au ajuns să se căsătorească. Le‑am făcut de atunci și 
tricourile de cununie și cele pentru botez. "Scânteia" relației lor a fost declanșată de 
ceea ce purtau: A, și tu ai tricou Mândra Chic! Un alt caz a fost cel al unei jurnaliste 
cu care am făcut o emisiune, după care ne‑a dat câteva bucăți de pânză de la bunica 
ei. După o vreme, jurnalista a mers la un eveniment, la București, cu mai mulți 
străini, iar unul dintre aceștia, cineva din cadrul ambasadei unei țări nordice, purta 
un tricou cu mesajul Romanian T‑Shirt și cu o aplicație de țesătură de la bunica ei. 
Se "leagă" foarte multe povești de genul acesta. O tânără din România s‑a căsătorit 
cu un bărbat din Kurdistan și noi le‑am făcut tricouri pe care scrie "Făt Frumos 
din Kurdistan cu nevastă din Ardeal" și "Mândră din Ardeal, măritată‑n Kurdistan". 
Avem familii întregi din străinătate care‑și fac aniversări și se îmbracă în tricouri 
românești. E un tricou care duce o poveste despre locul în care te‑ai născut și te 
îndeamnă să povestești mai departe", spune Alina Zară. 

Tricourile purtând aplicații cu model tradiționale sunt apreciate, de altfel, în 
întreaga lume, reacții pozitive sosind chiar și din Dubai.

"Vis‑a‑vis de cum e privit în străinătate, noi avem mii de clienți de opt ani de 
zile de când facem lucru acesta și mai mult de 50% sunt oameni care trăiesc din‑
colo, români care sunt de ani de zile acolo, ce cumpără pentru ei tricouri sau le iau 
pentru a le dărui prietenilor din alte țări. Pentru străini e o chestie exotică, pentru 
că nu prea au întâlnit tricouri care să aibă aplicații cusute manual, cu mărgele sau fir 
auriu, cu simboluri, mesaje și diverse tehnici arhaice — e fantastic pentru străini. 
Mi le‑au cerut, de exemplu, în Dubai, la un magazin cu produse exotice. Ei l‑au 
considerat un produs exotic și ne‑au scris că vor să‑l vândă. Acum ne gândim cu ce 
mesaj ar fi potrivit să‑l însoțim ca să trimitem mai departe ideea că e românesc. (...) 
Străinii nu mai au aproape nimic. Ei nu mai au decât niște magazine de suveniruri 
prin centrele marilor orașe, costume populare doar în muzee, iar tot ce își confec‑
ționează ei acum e doar din materiale noi și întreaga simbolistică a culturii din care 
fac parte este digitizată în tot felul de tehnici de print', afirmă sursa citată.

Profitând de succesul "tricourilor chic", inițiatoarea proiectului se gândește 
acum să treacă la o nouă etapă, respectiv la realizarea de cămăși din pânză de casă, 
cu cusături tradiționale.
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"Noi am început cu tricourile și de foarte multă vreme ne dorim să facem 
așa numita cămașă veche în T, T‑shirtul de pânză, pentru că prima cămașă arhaică 
era în T. O bucată de pânză în T, ca o cruce. Cea mai mare problemă este să găsim 
pânză. Astăzi Laura, una dintre clientele noastre, ne‑a anunțat că ne trimite bucata 
de pânză cu care a fost învelită în urmă cu mai bine de 30 de ani, la botez. E pânză 
bună, va ieși un tricou de poveste" susține Alina Zară.

Până la realizarea noilor modele de cămăși, Alina Zară Prunean și toți cei im‑
plicați în acest proiect continuă, în paralel, "războiul" cu kitch‑ul din vestimentația 
românilor, crezând cu tărie că satul românesc poate trăi din valorificarea în plan 
internațional a zestrei de motive și simboluri tradiționale.

Agerpres, miercuri, 28 Iun 2017

   

Plăcintele de Bădăcin, element de 
identitate locală perpetuat peste 

generații

Clasicele plăcinte cu brânză și mărar sau 
mai puțin obișnuitele plăcinte cu lucernă, lo‑
bodă sau urzici sunt preparate, cu sfințenie, 
sâmbătă de sâmbătă, în Bădăcin, un sat din ju‑
dețul Sălaj cunoscut mai degrabă pentru poli‑
ticianul interbelic ce a fost de trei ori prim‑mi‑
nistru al României, Iuliu Maniu, care a locuit 
aici o mare parte din viață.

Potrivit etnografului Camelia Burghele, 
de la Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, 
plăcinta a fost, la români, o mâncare apreciată 
din cel puțin trei motive: se prepară rapid, cu 
ingrediente puține și este sățioasă.

"Gospodinele trebuiau să o prepare rapid 
și din ingrediente relativ puține, mâncăruri consistente și sățioase. Una din mân‑
cărurile cele mai rapide și sățioase este plăcinta. Era deopotrivă mâncată acasă, de 
obicei la cină, dar prezenta marele avantaj că putea fi dusă și la câmp. A doua zi, 
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plăcinta se putea consuma rece, cu lapte prins, adică iaurtul de astăzi. Plăcintele se 
făceau cu brânză de oaie, acolo unde erau turme în sat sau cu brânză de vaci, în zo‑
nele unde erau vaci. Se mai făceau și plăcinte cu silvoiță (magiun n.r.), iar primăvara 
erau considerate un deliciu vărzarele, adică plăcinte cu verdețuri din grădină, pre‑
cum cozi de ceapă verde, lobodă, mărar sau salată", a precizat, pentru AGERPRES, 
Camelia Burghele. 

Etnologul subliniază faptul că plăcintele dădeau și valoare unei bucătărese, 
respectiv cu cât ele erau mai subțiri, cu atât gospodina era mai pricepută.

Pe lângă plăcinte, mai erau și așa numitele retișe, plăcinte "goale", fără umplu‑
tură, gătite direct pe plită, spre deliciul celor mici.

"Până dospeau plăcintele, copiii nu aveau răbdare, și se făceau retișe. Din aluat 
nedospit, elastic, întins bine‑bine cu ulei, se făcea o foaie foarte subțire. Se îm‑
pacheta și cu ulei și cu sucitorul se formau retișele. Pentru copii cu miere criștai 
(zahăr tos n.r), iar pentru cei mari cu sare. Se frigeau pe lespede sau pe plită, adică 
pe ploaptăn", rememorează maestrul bucătar Mircea Groza.

Satul Bădăcin este astăzi unicul din Sălaj, și probabil printre puținele din țară, 
unde tradiția preparării plăcintelor nu doar că nu a fost uitată, ci a căpătat valențe de 
element culinar identitar al acestei comunități. Sâmbătă de sâmbătă, gospodinele 
din sat pregătesc plăcinte delicioase, cu umpluri diverse, în funcție de anotimp, 
pentru că, spun ele, nu se cade să nu ai în casă acest preparat culinar duminica, ziua 
în care oricând poate veni un musafir.

Măria Uănului este una din aceste gospodine, care explică, într‑un grai neaoș 
ardelenesc, de ce trebuie făcute aceste plăcinte, în fiecare casă, săptămână după săp‑



Sebastia Olaru / Anuarul presei sălăjene 2017 • 119

tămână, generație după generație: "N‑om rămâne cu narile dubdite! Dacă‑ți ptică 
oaricine duminică dimineața? Ce să‑i dai, dacă n‑ai plăcinte?". 

Pentru cei care poate nu au înțeles, "narile dubdite" înseamnă ad litteram nări 
julite sau, metaforic vorbind, rușinea pe care ar trebui să o suporte o gospodină 
care nu ar avea cu ce să‑și servească duminica, după slujba de la biserică, eventualii 
musafiri. Două cuvinte care spun multe despre însemnătatea acestui obicei culinar 
la Bădăcin.

"Plăcinta era foarte potrivită pentru a fi oferită musafirilor, ea vorbind despre 
bunăstarea gospodăriei și priceperea bucătăresei. În cazul satului Bădăcin, aceste 
plăcinte au fost ridicate la nivelul unui element identitar. Tocmai din aceste con‑
siderente, a ști să faci plăcinte gustoase și aspectuoase e o mare mândrie pentru o 
gospodină", susține Camelia Burghele.

Pentru a evita monotonia, umplutura acestor plăcinte poate fi foarte variată, 
printre ingredientele ce completează brânza aflându‑se, în funcție de anotimp, di‑
verse verdețuri din grădină, dar și cartofii sau varza. Tradiția plăcintelor a mers îna‑
inte chiar și în vremurile comuniste, când găsirea ingredientelor, în special a făinii 
sau drojdiei, puteau constitui o problemă.

"Înainte nu se găsea drojdie. Se folosea spuma rozalie de pe prunele puse la 
fermentat, o drojdie absolut naturală. Se mai folosea, tot în loc de drojdie, 'aluatul 
din ceie săptămână', astăzi i se spune maia. Ce rămânea în covată după ce făceai 
plăcintele se 'răzălea' cu o lingură, se făcea 'așe un brujuț' și‑l țineai de pe o săptămâ‑
nă pe alta într‑un 'dos' (prosop curat n.r), cu sare, în 'puiul mesii', adică în sertarul 
mesei", afirmă Mircea Groza.

Chiar și în perioada de restricții alimentare, gospodinele găseau însă soluții, 
susține Emilia Coste, în vârstă de 68 de ani, din Bădăcin.

"În fiecare sâmbătă seara se face plăcintă. În fiecare sâmbătă. Și în vremurile 
mai grele, mergea mama cu dosuțu', făcea rost de două, trei kilograme de fărină și 
era plăcintă‑n casă sâmbăta. Plăcinte de fac cu cartofi, cu varză și după ce crește așa 
un pic luțărna (lucernă n.r.), se face și cu luțărnă. E tare bună. Se mai face cu lobodă 
și cu mărar, cu urzici", afirmă Emilia Coste.

Astfel, prin grija și cu priceperea gospodinelor din sat, plăcintele de Bădăcin 
au trecut testul vremii și pot fi degustate și astăzi, sâmbăta sau duminica, de cei care 
vizitează satul în care se află și casa memorială a politicianului Iuliu Maniu, fost 
prim ministru al României, unul din organizatorii Marii Adunări de la Alba Iulia 
din 1 decembrie 1918, unde s‑a decis unirea Transilvaniei cu Regatul României.

Agerpres, miercuri, 3 Mai 2017
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O dublă câştigătoare a 
Cupei Campionilor Europeni 

intenţionează să dea în instanță o 
echipă din Sălaj!? 

Celebra Benfica Lisabona a contactat o Casa de Avocatură din 
Bucureşti pentru că Benfica Ileanda – o formaţie modestă din Liga a 
IV-a Sălaj – ar fi “furat” drepturile intelectuale ale actualei campioa‑

ne a Portugaliei 

În ultimii ani, fotbalul mic din Sălaj nu s‑a putut lăuda cu un un nivel calita‑
tiv prea ridicat, însă a putut ieşi în decor prin denumiri care de care mai… grele şi 
mai celebre. Astfel, în competiţiile organizate de AJF Sălaj putem regăsi nume de 
mare rezonanţă în fotbalul european, precum REAL Crişeni, BENFICA Ileanda, 
RAPID Jibou (Liga a IV‑a), SPORTING Zalău, INTER Pericei, OLIMPIC 
Gîrceiu, STEAUA Cosniciu (Liga a V‑a) sau ATLETIC Zalău (campionatele de 
juniori).

călin onicaş
Sportul Sălăjean



Călin Onicaş / Anuarul presei sălăjene 2017 • 121

Cine ar fi crezut că aceste echipe mici, ce vin din mediul rural – în general, 
vor putea deranja prin copierea acestor nume de rezonanţă? Iată, însă, ceva ce era de 
necrezut a devenit realitate şi o echipă de fotbal din Sălaj este ameninţată cu instanţa 
pentru faptul că şi‑a pus o denumire celebră: BENFICA.

Echipa Benfica Ileanda a fost înfiinţată în anul 2008 de câţiva tineri din co‑
mună, care fuseseră la muncă în Portugalia şi care erau simpantizanţi ai celebrei 
formaţii din Portugalia cu acelaşi nume. Mai mult, unul dintre sponsori era un 
portughez, care a avut o mică afacere cu ciuperci pe raza comunei de pe Someş. Ani 
la rând, formaţia a evoluat în Liga a V‑a şi fără rezultate notabile. După ce Someşul 
Ileanda – echipă care în anul 2010 devenea campioana Sălajului – s‑a desfiinţat, 
Benfica a devenit urmaşa fostei campioane şi actualmente participă în Liga a IV‑a, 
fiind clasată pe locul 10.

În cursul lunii octombrie, Casa de avocatură “RATZA & RATZA” din 
Bucureşti – cea care are în România calitatea de mandatar al Sport Lisboa E Benfica 
Lisabona – a trimis pe adresa grupării din Ileanda o notificare în ce priveşte  încăl‑
carea drepturile de proprietate intelectuală.

În plus, a fost trimis un certificat de înregistrare a mărcii BENFICA la orga‑
nismele internaţionale de specialitate. Altfel spus, celebra Benfica Lisabona a fost 
deranjată de prezenţa echipei Benfica de Sălaj, iar existenţa acestei formaţii din Sălaj 
a fost descoperită de “lusitani” pe site‑ul ziarului Sportul Sălăjean, iar ulterior şi pe 
pagina echipei de pe facebook şi pe site‑ul oficial al AJF Sălaj! La început, sălăjenii 
au crezut că este vorba despre o glumă.

“Nu credeam vreodată că vom deranja marele Benfica şi că vom fi contac‑
taţi de reprezentanţii clubului din Portugalia! Am tot făcut cercetări în ce priveşte 
casa de avocatură din capitală, cu atât mai mult cu cât denumirea ei este una mai 
interesantă. Ne‑am dat seama însă că e vorba despre o treabă serioasă. Am fost şi 
pe la AJF, iar dânşii râd de această situaţie. În ţara asta mai sunt multe echipe care 
poartă nume celebre, unele chiar în Sălaj, cum ar fi Real, Juventus, Atletico sau 
Inter. Deocamdată pe noi ne‑au găsit, dar pe viitor probabil toţi vor avea astfel de 
probleme”, ne‑a declarat primarul Cornel Lar, cel care este şi conducătorul grupării 
din Ileanda.

Prin Casa de avocatură din Bucureşti, cei de la Benfica au semnalat faptul 
că utilizarea denumirii BENFICA – protejată prin marca Benfica – în acelaşi do‑
meniu de activitatea este de natură să atingă drepturile de proprietate industrială 
aparţinând clubului din Portugalia. Totodată, folosirea neautorizată a unor sem‑
ne similare cu marca protejată anterior este în  detrimentul clubului lusitan şi a 
adus o asociere în mod incorect între activităţile echipei din Ileanda şi clubul din 
Portugalia, publicul putând considera că gruparea din Sălaj este un club local afiliat 
sau sponsorizat de către Benfica Lisabona.

Totodată, avocaţii clubului din Portugalia spun că diluarea caracterului dis‑
tinctiv al cunoscutei mărci va avea drept rezultat reducerea puterii de atracţie a 
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acestei şi în mod automat scăderea valorii sale, iar această situaţie de fapt este de 
natură a crea prejudicii materiale şi morale în patrimoniul lusitanilor!

Ca urmare, Benfica Ileanda trebuie să înceteze folosirea mărcii BENFICA,  
să retragă de pe piaţă toate produsele şi materialele purtând denumirea Benfica, 
inclusiv cele de pe echipamentul sportiv şi să şteargă pagina oficială de facebook a 
echipei.

În caz contrar, cei de la Benfica Lisabona îşi rezervă dreptul de a se folosi 
de toate mijloacele legale pentru apărarea drepturilor de proprietate intelectuală şi 
pentru recuperarea prejudiciilor suferite! Primarul comunei Ileanda speră că acest 
caz se va rezolva cât de repede şi a făcut deja primele demersuri pentru remedierea 
problemei.

“Ca urmare a adreselor pe care le‑am primit, noi le‑am trimis un răspuns. 
Suntem un club mic de fotbal, de amatori, care este finanţat mai multe din bani 
de la bugetul local. Nu avem siglă, nu avem drapel, fără articole de vânzare cu sigla 
sau cu numele. Noi nu facem marketing cu numele de Benfica. Nu ne putem 
conforma la cerinţele dânşilor de 10 zile, pentru că suntem angrenaţi deja într‑o 
competiţie. La notificarea pe care ne‑a trimis‑o, i‑am înştiinţat că suntem de acord 
cu toate solicitările lor şi vom renunţa la numele de Benfica, dar nu putem din‑
tr‑o dată, tocmai pentru că suntem angrenaţi într‑o competiţie, fie ea şi de Liga a 
IV‑a.  Atunci când noi am ales numele de Benfica nu am avut nici cea mai mică 
intenţie să prejudiciem pe cineva, sub nicio formă, nici financiar, nici de imagine 
sau drepturi de proprietate intelectuală. Pur şi simplu, când s‑a înfiinţat echipa, în 
cadrul asociaţiei erau şi fani de la Benfica Lisabona. După notificarea pe care am 
trimis‑o, am primit un răspuns cum că clubul este de acord şi ne acordă răgaz până 
în iunie anul viitor, astfel încât să nu se mai înscriem într‑o competiţiie viitoare cu 
numele de Benfica”, a mai spus Cornel Lar, cel care se gândeşte deja la o fuziune 
cu Someşul Ileanda.

Sportul Sălăjean, 1 noiembrie 2017 , numărul 613
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Lică Jula mai e celebru în Gruia, 
dar a fost uitat ACASĂ, în Sălaj

Se pare că 15 ani de activitate pe prima scenă nu sunt suficienţi pen‑
tru ca fostul internaţional care a jucat cu cinste pentru CFR Cluj, “U” 
Cluj, Gloria Bistriţa şi Dacia Mioveni să îşi găsească locul în fenome‑
nul fotbalistic, de acolo de unde a dispărut brusc acum vreo trei ani, 

după ce a părăsit banca tehnică a echipei FC Zalău 

Vasile Jula s‑a născut în Cluj şi a învăţat tainele fotbalului la grupele de copii 
şi juniori de la “U” Cluj. La gruparea “şecpilor roşii” şi‑a făcut junioratul, dar şi 
debutul în fotbalul mare.

În anul 1993 însă, el a ajuns la FC Armătura Zalău, iar la poalele Meseşului 
s‑a remarcat în mod special, deşi era doar un puşti. Astfel, după doar un an, valo‑
rosul fundaş a fost rechemat la Universitatea, acolo unde a jucat “ceas” timp de 
cinci ani în linia defensivă a Clujului.

A urmat un transfer la Gloria Bistriţa, acolo unde “Lică” a mai bifat încă 
cinci sezoane pe prima scenă a fotbalului românesc.
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În anul 2004, fotbalistul a revenit la Cluj, dar nu la “U”, ci la rivala CFR! 
Trei ani buni în “vişiniu”, iar apoi încă un an la Dacia Mioveni, au completat un 
tablou al carierei de 15 ani pe prima scenă!

Prestaţiile sale din teren l‑au propulsat şi la Naţională, astfel că în anul 2005 a 
fost convocat pentru meciul cu Finlanda, din preliminariile Campionatului 
Mondial.

Deşi a jucat ani buni la Cluj-Napoca sau Bistriţa, Vasile Jula s-a stabilit 
de ani buni la poalele Meseşului, devenind un zălăuan cu acte în regulă. În anul 
2008, pe apus de carieră, experimentatul fotbalist a jucat şi pentru FC Zalău până 
în anul 2013. Tot la gruparea “alb‑albastră”, Jula a fost şi antrenor, în prima parte 
din sezonul 2013 – 2014.

De trei ani încoace, însă, fostul internaţional a intrat într-un con de umbră, 
deşi experienţa la nivel înalt pe care a acumulat‑o de‑a lungul carierei ar putea fi de 
mare ajutor pentru orice club din Sălaj.

La ultimele alegeri de la AJF Sălaj, Daniel Sabou l‑a enumerat pe lista 
posibililor colaboratori, dar – cam atât – deoarece Jula nu a primit niciodată nicio 
funcţie sau responsabilitate. Din păcate, la doar 43 de ani, Lică trăieşte în anoni‑
mat, dar aşteaptă un semn pentru a reveni în fenomen.

“Eu mă bucur că sunt sănătos, însă mi‑ar place să mă implic într‑un proiect în 
fotbal, cel care a fost viaţa mea. Poate că sunt prea mulţi oameni de fotbal în Sălaj şi 
eu nu mai am loc în fenomen… Acum, lucrez la o afacere pe care urmează să o pun 
pe roate, dar în paralel sunt dispus oricând să mă implic la un proiect”, a declarat 
Vasile Jula pentru ziarul Sportul Sălăjean.

Deşi a fost tehnicianul celor de la FC Zalău în Liga a III‑a, Vasile Jula nu a fă‑
cut Şcoala de Antrenori. Fiind absolvent al Institutului de Educaţie Fizică şi 
Sport din Cluj-Napoca a primit licenţa C, dar el poate mult mai mult. În acest 
sens, Lică vrea să îşi completeze şi cursurile Şcolii de Antrenori şi chiar a dis‑
cutat cu Dan Apolzan – preşedintele Şcolii Federale de Antrenori pe acest subiect.

Până atunci, fostul internaţional ajuns la 43 de ani a fost primit cu ovaţii la par‑
tida caritabilă de sâmbătă din Gruia, acolo unde legende de la CFR Cluj şi Gloria 
Bistriţa au jucat pentru o cauză nobilă: adunarea unor sume de bani pentru fostul 
coleg – Cristian Coroian, cel care se află în recuperare după atacul cerebral de 
acum doi ani.

Pe terenul fostei campioane CFR Cluj, Vasile Jula încă mai este un nume 
respectat. Din păcate, la el acasă, la Zalău, fundaşul “de fier” a rămas un nume 
greu prăfuit…

Sportul Sălăjean, 12 iulie 2017 , numărul 597
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SPECIAL. Profil de campion: 
zălăuanul Ionuţ Seni, multiplu 
campion naţional la tenis de 

masă, ultima dată cu echipa CS 
Mioveni

La doar 33 de ani, sportivul din Sălaj are un palmares impresionant! 
Astfel, medalia de aur cucerită în acest an în Superliga Naţională este 
a unsprezecea din carieră ca jucător şi a treia ca antrenor! Totodată, 

din 2016, Seni a fost cooptat şi de Steaua Bucureşti, acolo unde se 
ocupă de secţia de tenis de masă. Tot de anul trecut, el a fost numit 

antrenor secund al Naţionalei

Acum câţiva ani, Zalăul era un pol important al tenisului de masă din ţara 
noastră, atât la fete, cât şi la băieţi. La individual, sportivii de la CSS Zalău şi CSM 
Zalău reuşeau o salbă de medalii, iar echipele feminine şi masculine de la CSM 
Armătura se calificau în cupele europene! Acele momente frumoase au apus, iar 
alte talente fac paşi timizi spre marea performanţă, unul dintre noile produse de 
calitate fiind Demjen Eszter.

În tenisul de masă din România mai există însă valori cu rădăcini sălăjene, dar 
situaţia financiară şi materială au făcut ca acestea să reprezinte cu succes alte grupări 
sportive.

La rang de mare campion îl putem nominaliza pe Ionuţ Seni (n. 7 Ianuarie 
1984), cel care este unul dintre cei mai buni tenismeni din România şi care se poate 
mândri cu o vitrină de trofee impresionantă. Ultima performanţă notabilă poate fi 
considerată titlul de campion naţional cu echipa CS Mioveni!

Se vedem însă cine este Ionuţ Seni şi ce performanţe a realizat sportivul în 
carieră, până la vârsta de 33 de ani… Aşadar, să spunem că el a început să facă primii 
paşi în tenisul de masă la CSS Zalău, pe când avea doar 5 ani!

Până la finalul junioratului a jucat pentru oraşul natal, îmbrăcând tricoul echi‑
pelor CSS Zalău şi CSM Armătura Zalău.  În această perioadă, tenismenul a 
devenit multiplu medaliat la cele mai importante competiţii, cucerind peste 50 de 
medalii la Campionatele Naţionale de juniori, la toate probele de concurs!
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“Trebuie precizat faptul că Ionuţ Seni a fost unul dintre cei mai buni 
tenismeni pe care i-a avut vreodată clubul nostru”, a subliniat antrenorul 
Victor Puie.

 Al 11-lea titlu naţional din carieră!

Zălăuanul a devenit campion cu ACTT Bucureşti, Concordia Chiajna şi acum 
pentru a doua oară consecutiv cu Mioveniul!

În anul 2003, el a ajuns la ACTT (Asociaţia Club Table Tennis) Bucureşti, 
acolo unde au fost transferate toate valorile din tenisul românesc. În capitală a în‑
ceput ascensiunea sa în competiţiile de seniori, deşi el era de la tineret. Timp de un 
deceniu, Seni a slujit gruparea din capitală şi cu care a devenit campion naţional de 
opt ori!

 În perioada 2009 – 2012, sălăjeanul a evoluat pentru Concordia 
Chiajna,unde s-a încoronat din nou în Superliga Naţională!

În anul 2012, marele campion a luat o decizie cel puţin interesantă: s‑a trans‑
ferat la CS Mioveni, formaţie care în acea perioadă juca în liga secundă!? În doar 
un an, gruparea argeşeană a făcut pasul spre prima scenă, pentru ca în anul 2016 să 
cucerească medaliile de aur!

Notabila performanţă s‑a repetat şi în acest an, iar un aport important l‑a avut 
Ionuţ Seni, cel care a fost jucător, dar şi antrenor! Ceilalţi componenţi ai echipei au 
fost Alexandru Cazacu (Bucureşti) şi Rareş Şipoş (Cluj-Napoca).

“La Mioveni s‑a investit foarte mult în ultimii ani şi rezultatele au început 
să se vadă încă de anul trecut, când am devenit campioni, iar în cupele europene 
ne‑am calificat între primele 16 echipe în Cupa ETTU (European Tennis Table 
Union) – a doua competiţie ca valoare din Europa! În acest sezon, am dominat 
campionatul regulat, pentru ca în finala mare să avem parte de jocuri de o mare 
încărcătură şi tensiune, împotriva celor de la Pristavu Câmpulung. Sunt fericit că 
sunt campion din nou şi vom participa din nou în cupele europene, unde vrem 
să ajungem până în sferturi”, a declarat Ionuţ Seni pentru ziarul Sportul Sălăjean, 
acum când a devenit campion naţional pentru a unsprezecea oară!

Antrenor la puterea a treia!

La doar 33 de ani, Ionuţ Seni este antrenor-jucător la CS Mioveni, a devenit în 
paralel tehnicianul Stelei Bucureşti, dar şi antrenor secund la Naţională! 

Dacă cariera de jucător a fost poleită cu aur, şi cariera de antrenor este foarte 
promiţătoare, iar rezultatele notabile au venit deja şi de pe banca tehnică. Astfel, 
încă de când evolua la Chiajna, Ionuţ Seni a îmbrăţişat şi cariera de antrenor şi a 
condus Concordia către titlul naţional. Astfel, trofeul din acest an cu CS Mioveni 
ar fi al treilea ca tehnician, luându‑l în calcul şi pe cel din campionatul trecut tot cu 
gruparea din Argeş.
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Între timp, sălăjeanul nostru a fost cooptat şi în staff‑ul loturilor naţionale, 
astfel că din anul 2016 el a fost desemnat antrenorul secund al Naţionalei! 
Aceasta, după ce el a făcut parte din lotul naţional de seniori, timp de un deceniu.

Din anul 2016, noul şi vechiul campion naţional este – în paralel – şi antrenor 
la CSA Steaua Bucureşti. Chiar dacă secţia a fost înfiinţată doar anul trecut, gru‑
parea “roş‑albastră” a realizat performanţe notabile la nivel de juniori. “Dominăm 
competiţiile de juniori din România, iar în acest an am cucerit 28 de medalii! La ca-
deţi, sportivii mei s-au remarcat la toate probele, chiar şi la concursuri internaţionale, 
iar unul dintre ei – Dragoş Bujor – este cel mai bun sportiv din Europa la categoria 
16 ani! El chiar poate avea o carieră strălucită”, a spus Ionuţ Seni. În ce priveşte 
echipa de seniori, Steaua a luat‑o de la zero, adică din Divizia B, iar în acest an a 
promovat în liga secundă, pentru ca în sezonul viitor să se bată la un loc ce duce în 
Superliga Naţională!

 
Ionuţ Seni: “Aş fi cel mai fericit, dacă aceste rezultate s-ar putea reali‑

za şi la Zalău”

Chiar dacă a plecat de acasă în căutarea gloriei sportive de mai bine de 15 ani, 
antrenorul-jucător a rămas cu sufletul la Zalău unde s-ar implica oricând, dacă au-
torităţile locale ar susţine acest sport

Cel puţin în tenisul de masă din Sălaj, în acest moment, există o sărăcie lucie, 
atât în ce priveşte situaţia financiară, cât şi performanţa. Seni spune că se poate 
câştiga şi din acest sport, dar pentru aceasta e nevoie de muncă, sacrificii, dar şi de 
condiţii optime. “Eu am o implicare totală. Sunt dedicat tot timpul acestui sport şi 
cred că petrec în sală vreo 12 ore zilnic!”, a precizat campionul.

Sigur, el a făcut performanţă şi la Zalău, când era un copil, dar marea perfor‑
manţă a fost realizată la Bucureşti, Chiajna sau Mioveni.

“Vă daţi seama că aş fi cel mai fericit, dacă aceste rezultate s‑ar putea realiza şi 
la Zalău, deoarece eu am rămas aici cu sufletul tot timpul. Dacă ar exista dorinţă, 
dar şi susţinere financiară şi materială pentru un proiect pe termen mediu sau lung, 
oricând m‑aş înhăma la muncă. Vreau să spun că – de exemplu – la Mioveni, există 
o susţinere puternică de la autorităţile locale şi acest lucru se vede. Pe final, vreau să 
spun că eu urmăresc activitatea de la Zalău şi chiar am remarcat că există perspec‑
tivă, iar peste ani am putea revedea din nou produse precum Andrada Vincze”, a 
menţionat Seni.

Nu vom încheia fără să rotunjim palmaresul de invidiat al lui Ionuţ Seni, care 
mai are în vitrina de trofee cinci Cupe ale României (două la Concordia Chiajna 
şi trei cu ACTT Bucureşti), titlul de campion balcanic de tineret în anul 2005, 
titlul de campion naţional de tineret la individual în acelaşi an, pentru ca în 
anul 2013 să devină şi vicecampion naţional de seniori – la individual, pentru ca 
în 2010 el să câştige şi TOP 12 la seniori!

Sportul Sălăjean,25 Mai 2017, numarul 590
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Bisericuța călătoare din Tusa, 
construită din lemnul credinței. 
Noaptea, urmând cărarea de 

lumină 

Nu ai cum să privești biserica de lemn din Tusa fără a te trece vreo emoție, 
un fior, chiar și indus de imaginație, ca și cum lucrătura asta a omului ar fi doar un 
fel de toană ori așa, că nu au avut ce face, s‑au apucat unii, cândva, și și‑au umplut 
timpul bătând cuie în lemn până a ieșit o formă. Și nu e vorba doar despre biserica 
de lemn din Tusa, toate bisericile de lemn din Sălaj, și nu numai, sînt, oarecum, la 
fel, ca și cum pentru a‑și atinge scopul trebuie să aibă forma asta, sub care le putem 
vedea atunci când ajungem acolo unde monumentele ăstea din lemn au rămas 
agățate în timp . Și poate că tocmai asta e și menirea bisericilor de lemn, așa micuțe 
și cu țuguiul de pe acoperiș îndreptat înspre ceea ce, cu ochiul liber, se vede cum 

călin Pavăl
Sălajul pur şi simplu
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că ar fi doar cerul, și atât, iar în rest e întunericul cosmic, și anume să ne facă să ne 
întrebăm: de ce?, cine?, cum?, unde?, până când? 

Privită noaptea, atunci când lumina și umbrele au darul de a sublinia unele 
detalii, din josul dealului, biserica de lemn din Tusa pare un chip care te privește 
prin ochii‑gemulețe cu fața mirată, ascunsă, oarecum, sub pălăria țuguiată care pare 
că se întinde și se tot întinde, ca și cum întrebările ar fi atât de vechi (poate de când 
și‑a pus omul prima întrebare), încât răspunsurile ar trebui să fie evidente pentru 
oricine ajunge acolo. 

Bine, întrebările contemporane de genul ăsta sînt strict cu direcție pragmatică, 
cu efect imediat și sînt legate, întodeauna, mă rog, aproape întotdeauna, de intere‑
sul financiar, cel al căpătuirii, al chiverniselii aducătoare de confort și comoditate a 
propriei persoane. Însă, atunci când stai în fața bisericii de lemn din Tusa, și nu ai 
ajuns acolo din greșeală ori pentru că a trebuit să mergi ca să dea bine, întrebările 
ăstea sînt legate de partea spirituală a omului, de ceea ce te face să crezi că în afară 
de trupul material există și altceva ‑ trup astral, suflet sau oricum altcumva ai numi 
acel ceva, și care, într‑un cuvânt, se traduce prin credință. 

Să crezi ce? Ori de ce să crezi? 

Ăstea‑s alte întrebări, care pot avea atât de multe răspunsuri ori interpretări ale 
răspunsurilor, încât nu știu dacă poți să‑ți dedici atâta timp din viață ca să le găsești. 
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Doar dacă, lăsând la o parte orice urmă de limite, de bariere mentale ori spirituale, 
reușești să lași ușa ființei deschisă atâta timp cât să se poată crea acea conexiune cu 
ceea ce numim credință, o conexiune ca o poartă către ceea ce te poate face ”să vezi, 
să știi, să simți”. 

E drept, de‑a lungul timpului a fost atât de mult folosită credința și îmbrăcată 
în atât de multe forme ‑  numite, apoi, ca să fie bine delimitate unele de altele, reli‑
gie ‑, încât aproape că și‑a pierdut orice înțeles. 

Am ajuns la Tusa ziua, și am fost la biserică, însă, nu știu de ce, am vrut nea‑
părat să mă întorc acolo odată cu lăsarea întunericului. Noaptea, biserica de lemn 
din Tusa se vede... ba nu, se simte altfel. Poate și datorită imaginației, mai ales că (și 
am atribuit efectul ăsta căldurii de peste zi, care a încins metalul crucilor mormin‑
telor) sunetele ălea ritmice, ca și cum cineva ar bate la ușă de dincolo de morminte, 
au avut darul de a deschide și mai mult baierele imaginației. E drept, și pe cel al 
temerilor legate de chestii paranormale, supranaturale, total nejustificate, desigur. 
Sau nu?

Biserica călătoare

De când e lumina acasă acolo, la biserica de lemn din Tusa? Nu se știe exact 
momentul ridicării, însă se presupune că asta s‑a întâmplat pe la începutul secolu‑
lui al 18‑lea. Conform datelor de arhivă (așa cum sînt consemnate pe Wikipedia, 
date culese, de altfel, de la Arhivele Naționale), biserica de lemn a fost cumpărată 
din satul Șeredeiu la 1860 pentru 26 de florini austrieci, apoi a fost transportată și 
refăcută în Tusa, în 1863. Biserica a fost restaurată în anii 1965 - 1968 și apoi, ultima 
dată, în anul 2006.
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Un inventar de la anul 1916 a scos la iveală următoarele: „Zidul bisericei de 
lemn cioplit, cumpărată la anul 1863 din Șeredeiu și așezată întreagă pe fundament 
de peatră pe spesele comunei bis. Lungimea totală a edificiului 10 m, lățimea 4 m, 
înălțimea păreților până sub cerime 2m, iară a turnului 8 m. Acoperișul de șin‑
dili, biserica are 2 uși și 6 feresti, padimentată cu scânduri, închinată S Arhangheli 
Michail și Gavriil, numai binecuvântată. Boltitura de scânduri văruită din lontru. 
Interiorul bisericii: sanctuarul cu masă de lemn in estensiune 1,10/0,9 m tabernacul 
de lemn sculptat văpsit și aurit în mărime 70/50 cm. Ciboriul de metal aurit cu voal 
de mătase. Feșnice pe altar 4 de aramă, picsidă pentru viaticul de sticlă cu linguriță 
și săculeț de mătasă. Pe masa altarului 3 acoperitoare 2 de pânză, 1 de giolgiu, anti‑
misul consacrat prin episcopul I cândva Szabo 1893. Evanghelia de București anul 
1723.”

Am fotografiat în tăcere, atât cât am putut tăcea ‑ pentru că prea multă tă‑
cere devine, în situații de genul în care imaginația își face de cap, nocivă ‑, lăsând 
întunericul să deseneze contururi, să însuflețească umbre, să așeze lumină acolo 
unde, oricum, lumina a fost... ba nu, încă e la ea acasă. Și sentimentul ăsta, cel al 
regăsirii unei părți a omului care pare pierdută, e intens acolo, atingând lemnul 
vechi al bisericii, descoperind detalii pe care, în timpul zilei, nu le‑am observat, și 
pe care, descoperite la lumina lanternei, le‑am văzut și ”altfel”. Ca și cum, chiar 
dacă întunericul poate fi folosit ca să te ascunzi, atunci când  noaptea te prinde ca o 
prelungire a țuguiului (coiful turnului, adică) îndreptat către cer, ajungi și tu, omul 
de acum, acolo unde a ajuns omul de atunci, cel care a cioplit lemnul, apoi i‑a dat 
forma asta ca să ajungă acolo unde lumina nu e doar o cărare prin întuneric, ci mai 
mult o călăuză înspre partea curată a omului, cea numită suflet. 

Uneori, e îndeajuns propria‑ți reflexie în oglindă ca să te facă să te întrebi cine 
ești. Atunci când mi‑am lipit fața de gemulețul bisericii de lemn, ca să văd ce e înă‑
untru, nu m‑am întrebat cine sînt. Nu pentru că nu mă interesează. Dar de fiecare 
dată atunci când întrebarea asta dă semne că vrea să facă valuri, se oprește înainte 
să apară semnul întrebării după litere. Ca și cum nu ar mai fi nevoie de întrebare, 
pentru că răspunsul îl știu de multă vreme. Atâta doar că îl las ascuns și doar uneori 
(ca acum, când am fost, noaptea, la biserica de lemn din Tusa) îl privesc cu coada 
ochiului, mai mult așa, ca să mă asigur, să mă bucur că e încă aici. 

Sălajul pur şi simplu, 31.08.2017
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Petroglifele de la Cristolțel

Simbolurile, desenele incizate pe roci, chiar scrijeliturile simpliste, denumite 
într‑un cuvânt petroglife, și care sînt răspândite în mai toate părțile lumii, sînt o 
formă de exprimare preistorică, un fel de a lăsa un semn cum că undeva, cândva, 
ei, cei care și‑au lăsat ”amprenta” pe pietre, au fost acolo. Un fel de a lăsa un mesaj 
către generațiile viitoare. Și chiar dacă unele, ori cele mai multe dintre mesajele 
ăstea sînt simple ‑ cele mai multe reprezentând animalele specifice zonei ‑ acestea 
sînt, totuși, un fel de abecedar al istoriei. 

Pe gresiile de lângă satul sălăjean Cristolțel, la fel ca la Dăbâceni ori în alte 
câteva puține locuri, petroglifele ăstea stau mărturie cum că aici, pe meleagurile 
ăstea, omul s‑a oprit și a hotărât că vrea să rămână. Iar scrijeliturile, reprezentările 
de animale ori simbolurile (unele mai vechi, altele ceva mai recente, altele recente 
de‑a binelea) de pe gresiile de aici fac parte din istoria civilizației meleagurilor ăsto‑
ra, din locul ăsta numit, acum, Sălaj.

Cai, cerbi, pești, ba chiar și siluete 
umane, ori petroglife peste care a trecut 
prea multă vreme ca să mai poată fi inter‑
pretate corect, stau mărturii ale istoriei pe 
peretele de deasupra pădurii. Iar atunci 
când dai cu ochii de ele (asta e valabil doar 
pentru cei care au ajuns acolo vreodată, 
pentru că, în afară de unii dintre cei care 
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locuiesc ori au locuit în zonă, doar o mână de oameni au ajuns acolo) nu ai cum 
să nu te oprești și să te întrebi: ”Ce‑s ăstea? Cât de vechi sînt, cine le‑a făcut, oare 
ce‑au vrut să spună?” 

Cât de vechi sînt, greu de spus, poate doar cei care se ocupă de partea asta a 
istoriei să poată spune. Da, unele dintre ele sînt ”falsuri”, în sensul că vechimea lor 
nu e nici pe departe preistorică, ci, mai degrabă, rod al nevoii omului modern de a 
distruge, dintr‑o scrijelitură, moștenirile istorice lăsate pe piatra, fie că sînt petro‑
glife ori picturi rupestre. Însă, mai mult ca sigur (și e ușor să‑ți dai seama care sînt 
acelea), unele petroglife sînt dovezi despre existența oamenilor aici încă de acum 
foarte mulți ani. Și, la fel de sigur, unele scrijelituri sînt doar rodul pornirii unora de 
a ”contribui” și ei la moștenirea istorică, pentru că, nu‑i așa?, totul e aici, pe pământ, 
ca să fie folosit pentru amuzamentul propriu a prea multora dintre cei făcând parte 
din rasa umană. E o nevoie ciudată de a scrijeli aiurea, la fel ca cea de a face răni în 
scoarța copacilor, ca să știe toată lumea că ”Sile +Mary=Love”. 

Iar aici, pe plaiurile mioritice, există, 
cu adevărat civilizație. De asta, în pădurile 
României nu există copaci a căror scoarță 
să fie crestată cu tot felul de inimi cu săgeți 
înfipte în ele, de nume, de inițiale, de orga‑
ne genitale și alte asemenea dovezi ale civi‑
lizației moderne. Ba, mai mult, nimeni nu 
taie pădurea, defrișând munții, și nimeni 

nu omoară râurile de munte, băgându‑le în conducte, ca să mai scoată un ban din 
certificatele verzi, pe care statul le dă cu mult prea multă ușurință. De asta,după ce 
hoardele de turiști de ocazie ajung în natură, cărând după ei scaune, mese, grătare, 
lăzi cu băutură, după ce‑și fac damblaua, la plecare nu rămâne nici măcar o hârtie 
aruncată pe jos. Doar se știe, cu un spirit și o educație ecologică de invidiat, mio‑
riticii nu lasă niciodată după ei grămezi de gunoi, ci lasă natura așa cum au găsit‑o, 
curată. De asta, din respect pentru natură și istorie, nu există braconieri de niciun 
fel, nici într‑ale vânatului, nici într‑ale istoriei siturilor arheologice.

Ascunse de privirile oamenilor, sus, pe deal, pe gresiile de lângă Cristolțel, 
siluete de cai, cerbi, pești, siluete umane ori simboluri stau mărturii ale istoriei 
locurilor din partea asta de lume, numită, acum, Sălaj. Un Sălaj care are multe po‑
vești, multe locuri deosebite, multe locuri încărcate de istorie, multe locuri în care 
tradiția e încă păstrată vie. 

Sau, așa cum a spus Petru Goja ‑ un maramureșean căruia îi place aventura, și 
care a scris mult despre incursiunile lui sălăjene ‑,după ce a ajuns și el la petroglifele 
de la Cristolțel: ”Sălajul ne‑a demonstrat încă o dată inimaginabila sa originalitate”.

Sălajul pur şi simplu, 14.04.2017
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Și am luat Mierla Neagră și 
muzica cu noi și am trecut peste 

Măgura Șimleului

E superbă Măgura Șimleului, sălbăticia pantelor abrupte împletită cu multele 
drumuri forestiere ori cărări care duc în toate direcțiile fac din muntele ăsta mic un 
loc plin de farmec. E ca o poveste pe care o descoperi treptat, cu fiecare cărare, vale 
adâncă ori colț de stâncă pe care le găsești atunci când îți lași pașii să te poarte prin 
tărâmul ăsta care e încărcat cu magia inconfundabilă a naturii. Iar liniștea, liniștea 
e de‑a dreptul un balsam pentru oricine intră în pădurea Măgurii, iar singurele 
sunete care își au locul acolo e sunetul pădurii, cu viețuitoarele ei cu tot. Ori așa am 
crezut, până am ajuns acolo cu Mierla Neagră, adică șimleuanii Ovidiu Gordan și 
Tudor Bonta, cei care vor să păstreze vie muzica tradițională românească, acea mu‑
zică arhaică din vremuri demult apuse, dar care, prin sunetele ei curate, fără urmă 
de ”comercial”, vorbește despre partea asta frumoasă a omului, cea legată de creație, 
de artă, o poveste a sufletului, până la urmă. 

Nu știu dacă ați ascultat vreodată cum se împletesc sunetele cavalului, ale 
fluierului, ale tilincii ori ale drâmbei cu muzica naturii. E ca un ritual magic, vibra‑
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țiile ăstea muzicale căpătând mult mai multă energie atunci când pădurea din jur la 
așază parcă pe un alt fel de portativ muzical, unul scos din memoria timpului când 
muzica era pentru oameni legătura dintre trup și suflet.

De pe strada Argeșului, către Giurtelec

”Mă gandeam la o treabă interesantă care poate ți‑ar placea și ție, eu când eram 
prin liceu umblam peste Măgură până în Giurtelec, unde aveam un prieten care 
locuia în Berc. Ar fi o drumeție foarte faină, mai ales că la capătul drumului spre 
Giurtelec este o zonă foarte interesantă, cu niște formațiuni stâncoase”, mi‑a scris 
într‑un mesaj Ovidiu, pe care îl întâlnisem cu ceva zile în urmă, la Marin, acolo 
unde Patricia Toma a organizat ”Zilele AuGust la Marin”, un eveniment de toată 
frumusețea. 

Drumeție în natură? Perfect. Nu are cum să nu fie frumos. Și am acceptat 
bucuros invitația lui Ovidiu, însă cu o mică rugăminte, și anume să își aducă cu ei 
instrumentele muzicale, pentru că sigur muzica lor sună altfel în natură.  

Ne‑am întâlnit cu Ovidiu și Tudor, apoi, după o felie de pâine cu vinete 
mâncată pe post de introducere, am plecat în drumeție. Către Giurtelec, așa cum 
ne‑a spus Ovidiu, deși, așa cum ne‑am dat seama mai târziu, dacă vrei să ajungi la 
Giurtelec, trebuie, neapărat, să vrei să mergi la Cehei. Așa, dacă am vrut să mer‑
gem la Giurtelec, clar, am ajuns la Cehei. Nu că ar mai fi contat, o drumeție peste 
Măgura Șimleului, în orice parte ai lua‑o, e la fel de frumoasă. Plus că, așa, la fie‑
care răscruce de cărări, când deja se întrezărea faptul că am luat‑o în cu totul altă 
parte, Ovidiu venea cu compensarea culinară în așteptare, adică plăcintele făcute de 
mama lui, care ne așteptau acasă la întoarcere: ”No, nu știu dacă am luat‑o bine, 
da', lasă, că ne așteaptă mama acasă cu plăcinte proaspete”. Acuma, nu prea avea 
importanță că nu o să ajungem la Giurtelec (care, așa cum am repetat‑o de multe 
ori atunci și acolo, probabil că e doar o legendă, la fel ca Atlantida), dar plăcintele 
proaspete care ne așteptau la întoarcere, asta da, nu ai cum să nu te gândești la deli‑
ciul ăsta culinar. Mulțumim, doamna Gordan, plăcintele au fost delicioase!

Muzică și vibrații

E altfel drumul presărat cu muzică. Și am avut parte de ea, Ovidiu și Tudor, 
atunci când făceam pauză (și nu numai, ci chiar și atunci când panta lăsa suficient 
aer în plămâni și pentru cântat) lăsând muzica lor să umple pădurea. 

Acuma, dacă tot ne‑am strâns laolaltă, și mai ales pentru că muzica lor merită 
făcută cunoscută, am folosit multe dintre pauzele ăstea pentru a‑i filma pe băieții 
de la Mierla Neagră, un fel de semn de carte muzical al drumeției noastre. Și, de 
fiecare dată, i‑am ascultat cu plăcere, descoperind o altfel de muzică, una uitată, 
peste care s‑a așternut uitarea, o uitare firească în zilele noastre când ”Toată lumea 
mâinile în aer! Să ne simtem bine!” e tot ceea ce contează. Noroc cu Mierla Neagră 
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și alte puține proiecte muzicale din țară care și‑au propus să aducă la viață muzica 
asta adevărată, atât de frumoasă.

De ce Mierla Neagră? Ce e cu proiectul ăsta muzical, ce vrea să facă, unde 
vrea să ajungă, de ce genul ăsta de muzică, ce înseamnă pentru ei? Între cântece, 
în timp ce urcam cărările, am aflat și răspunsurile, ba de la Ovidiu, ba de la Tudor, 
chiar dacă, uneori, întrebările mele, având în vedere literele mâncate, nu au sunat 
tocmai așa cum îmi propusesem, dar, na, băieții, după ce au  mai ridicat din sprân‑
ceană, semn că încercau să traducă împleticeala limbii mele, mi‑au dat și răspun‑
surile așteptate.

De ce genul ăsta de muzică. Adică, lumea a luat-o în cu totul altă di‑
recție, muzica înseamnă cu totul altceva (ceea ce li se bagă zi de zi, chiar 
agresiv, oamenilor pe gât numai muzică nu e). Voi cum de ați ales muzica 
asta arhaică?

Ovidiu:  Pentru că sîntem conștienți de ceea ce înseamnă. Cel mai valoros om e, zic eu, 
țăranul, care ar trebui să fie conștient și el de valorile lui. Muzica asta, pe care țăranul o ia din 
jurul lui, toți o avem în noi, tradiția e în noi, în toți, și când auzi muzica asta, știi că e și a ta. 
Muzica asta e în conștiința neamului.

Proiectul Mierla Neagră e unul tânăr, a luat ființă în decembrie 2016, deci de 
doar câteva luni, timp în care Ovidiu și Tudor au studiat‑o și au învățat să cânte așa 
cum o cântau, odată, țăranii, oamenii ăștia adevărați și sinceri și care, din păcate, o 
să mai existe preț de o generație, omul îndepărtându‑se, pe zi ce trece, de tot ceea ce 
înseamnă tradiție. Așa că proiectele menite a păstra tradițiile sînt cu atât mai mult de 
apreciat și susținut, iar faptul că băieții ăștia doi umblă din sat în sat, pentru a culege 
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muzica și pentru a le reînvia pasiunea pentru muzică celor care o aveau odată, e deja 
îndeajuns pentru a fi susținuți în demersul lor. 

Ca orice proiect în care sînt implicați mai mulți oameni, iar legătura dintre cei 
care fac parte din acel proiect e definitorie pentru ceea ce va fi să fie. 

Voi sînteți prieteni. Cât de mult contează ca cel cu care faci parte 
dintr-un proiect cum e al vostru să îți fie prieten?

Ovidiu: Aaa, e cel mai important. Altfel nu are cum. Noi sîntem ca frații, dacă nu am 
fi așa, n-am putea face toate astea. Și trebuie să fii și pe aceeași minte, să nu tragă unul într-o 
parte, iar celălalt, în alta.

Și, totuși, cum ați dat de muzica asta, cum ați descoperit-o?
Ovidiu: Eu, cum lucrez mult pe calculator, în timp ce lucrez, urechile îmi sînt libere să 

asculte, și tot ascultând, la un moment dat am dat de muzica asta. Bine, și bunicul meu cânta la 
fluier, iar mie mi-a fost tare drag bunicul, poate și de asta. Când eram mic am vrut să fiu ca și 
el. Și, apoi, dacă ai cât de cât o cultură legată de artă, îți dai imediat seama ce e valoros. 

Arta, așa cum e ea înțeleasă în zilele noastre, nu prea are legătura cu arta. Și 
atunci, cei care vor să facă ceva, să îi trezească pe cei care pot și vor să fie treziți (ăsta 
a fost și unul dintre motivele pentru care am creat proiectul Sălajul pur și simplu), 
trebuie să facă asta. Pentru simplul motiv că pot. Și ăștia sînt, la propriu, oamenii 
care schimbă lumea, cea care mai poate fi schimbată, care mai poate fi trasă de pe 
banda rulantă a așa zisei civilizații umane contemporane. Firesc, am vrut să aflu 
cum văd băieții ăștia doi toate lucrurile ăstea.

Credeți că se poate schimba lumea, se mai poate asta?
Tudor: Da. Nu trebuie să fie 75 și ceva de mii de oameni care să vrea asta. Unul, trei, 

patru dacă sînt, și deja se întâmplă asta. 
Ovidiu: Omul e bun în sinea lui. Dar oamenii sînt dezorientați. Ca și în cazul muzicii 

tradiționale. Totul e, zic eu, să înveți cum să înveți. Și nu-ți mai trebuie nimic.
Multă lume nici măcar nu știe ce e aia drâmbă. Tu cum ai ajuns să 

cânți la drâmbă? Adică a fost o întâmplare, ori ai vrut asta?
Tudor: Mie mi-a plăcut sunetul melodiilor mongole, cântate la drâmbă, dar n-am încer-

cat niciodată să cânt. În decembrie, mi-a dat Ovidiu o drâmbă și mi-a zis să fac un ritm pe ceea 
ce cânta el. Am luat drâmba, mi-am tot dat peste dinți, mi-am mai și spart smalțul dinților de 
câteva ori, și de abia după aceea am început să scot niște sunete care să sune a muzică. Și după 
ce reușești să scoți primul sunet muzical, totul devine mai ușor, începi să descoperi cum să cânți 
la drâmbă.

Ne‑am oprit de multe ori în drumul nostru, ca să ascultăm muzica Mierlei 
Negre, și, sincer, vibrațiile acelea care umpleau aerul aveau un fel de magie care 
m‑au dus, imediat, cu gândul la modul în care șamanii îi vindecau pe cei bolnavi 
ori răniți, ori la puterea incantațiilor meditative, la acea transă benefică despre care 
se vorbește în șoaptă, ca și cum ar fi vorba despre ceva tabu. Ori, de cele mai multe 
ori, în zeflemea, ”inteligenții” contemporani fiind, nu‑i așa?, mult prea culți ca să 
creadă prostii de genul ăsta. Însă acolo, în natură, în mijlocul pădurii, muzica asta 
arhaică a fost ca o pledoarie de final: da, muzica poate să vindece.
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Poate muzica să vindece?
Ovidiu: Absolut. Muzica asta, care la români se numește doinit, se chema muzică pentru 

stâmpărare. Adică pentru calmarea spiritului, cum ar veni. Doina nu e tristă, ci e un remediu 
pentru tristețe.

Tudor: Rezonanța de la drâmbă și timbrul repetitiv e ca și la rugăciune, pe care, dacă 
o repeți de mai multe ori, nu te mai gândești la ritm, ci te concentrezi la sunet. E ca un fel de 
meditație. Și, da, e liniștitoare și, zic eu, poate să vindece.

Ovidiu: Dacă muzica vine din suflet, acolo și trebuie să ajungă. Dacă ești artist, poți să 
faci orice în viață. Cu creativitatea poți să faci orice.

N-am ajuns la Giurtelec, dar am mâncat plăcinte
Ne‑am mai oprit să filmăm câte un clip muzical, și am apreciat fiecare mo‑

ment în parte. Băieții ăștia doi cântă superb, nu neapărat pentru că ar cânta perfect, 
ci pentru că o fac cu dăruire, cu suflet, și e de ajuns să‑i asculți, să‑i privești în timp 
ce cântă ca să‑ți dai seama de asta. 

Am mai fost prin zona aceea de câteva ori, și niciodată nu am întâlnit oameni 
în drumul meu. Acuma, însă, când înregistram mai bine și totul era așa cum tre‑
buie, în mijlocul filmării apare un tractor, care se oprește fix lângă noi. Coboară un 
om din cabină, pădurarul, cum ne‑a spus el, și își face de treabă pe la lacătele de la 
ușa cabanei, trăgând de ele cu responsabilitate. 

”Da' aveți cheia de la lacăt?”, l‑am întrebat într‑o doară, mai mult așa, de dra‑
gul efortului omului de a părea că el de aia a oprit acolo, ca să verifice lacătele.

”D‑apăi sigur că am cheia. Da' nu o am la mine. Îi acasă”.
După ce a aflat ce și cum, bucuros că a fost informat și că poate să spună mai 

departe ce e cu oamenii aceia ciudați îmbrăcați în cămăși țărănești, ori cu ceilalți doi 
care tot fac poze și mută masa și butucul de lemn pe post de trepied dintr‑o parte în 
alta, a plecat mai departe. Noi am rămas cu muzica și cu zâmbetul, în urma scenetei 
din pădure, o scenetă în două acte, pentru că a mai urmat una, când am ne‑am oprit 
sub Copacul legii ‑ așa cum se numește un copac uriaș, împrejmuit cu un gard de 
lemn ‑, pentru încă o filmare. Normal, că doar cine să treacă fix atunci pe acolo?, 
apare o dubă care, tot normal, oprește fix lângă noi. Coboară un om din mașină, își 
scoate telefonul din buzunar, apoi se proțăpește în fața copacului:

”No, ia dați‑vă voi la o parte, că atâta am tot trecut p‑aci și nu i‑am făcut poză 
la copac, să i‑o arăt lu' băiatu' meu. No...”.

S‑au dat la o parte Ovidiu și Tudor, ce să facă?, copacul trebuia musai pozat, 
că de. 

”Da ce știți de copacul ăsta?”, l‑am întrebat, la fel ca înainte cu vreo 15 minute, 
de dragul efortului omului de a se băga în seamă.

”No, copacul ăsta îi de o mie de ani. Și mai mult. Amu 500 de ani turcii îi 
spânzurau aci pe oameni. No...”

S‑a făcut seară, iar noi eram încă departe, așa că Ovidiu a scos telefonul să vadă 
ce spune GPS‑ul. Păi, ce să spună? Că, dacă vrem la Giurtelec, trebuie să o luăm la 
dreapta. Tot la dreapta. Și am luat‑o, după ce ne‑am întors de câteva ori din drum, 
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la toate dreptele pe care le‑am găsit, de fiecare dată când ne întorceam primind asi‑
gurări compensative de la Ovidiu: ”Lasă, că ne așteaptă mama cu plăcinte”. 

Am ajuns, târziu, în Cehei. Unde altundeva? Și am mers pe ulițele Ceheiului, 
o adunătură ciudată, cu cămăși țărănești, fluiere și tot felul de echipament. Și am 
mai primit o compensație, un fel de ”lasă, au mai pțit‑o și alții”, de la un nene care 
”Hai, Lili, nii așe!”, o îndemna pe măgărușa care trăgea căruța să își vadă de drum. 
Lili, ce să facă? Și‑a văzut de drum, cu noi pe lângă ea.

”Api”, ne zise omul, auzind că ne‑am rătăcit, că am vrut Giurtelec, dar am 
primit Cehei, ”și io, că‑s d‑aci, m‑am rătăcit și n‑am ajuns unde trebe. Că am vinit 
odată și am vrut să ajung la Cehei. Da', no, am ajuns la Giurtelec. Așe că, no, dacă 
vreți să mereți la Giurtelec, musai să vrei să ajunji la Cehei. Altfel nu să poate”, a 
concluzionat, șugubăț, omul. 

Am răsuflat ușurați. Data viitoare știm cum tebuie să facem. Deocamdată, o 
așteptăm pa mama lui Ovidiu să vină să ne ia de lângă biserica din Cehei, să ne ducă 
la Șimleu. Mai ales că, cum deja ne‑a spus Ovidiu de atâtea ori, acasă ne așteptau 
plăcintele. 

Am mâncat câte două plăcinte, și am mai primit câteva la pachet, apoi am ieșit 
în oraș, la un suc ori o bere, înainte să ne despărțim. La fast‑food‑ul unde ne‑am 
oprit, fiindcă celelalte locuri unde voiam să mergem erau închise, au mai venit 
Brânză și Bolo, prieteni de‑ai băieților de la Mierla Neagră. Oameni faini. La fel ca 
Șimleul. Când am ieșit din local, sâmbătă, la 11 și jumătate noaptea, nu era nimeni 
pe străzi. 

Am respirat ușurat. E așa de bine să poți să umbli pe stradă, seara, fără urletele 
cocalarilor omniprezenți în societatea românească. Și acolo, în Șimleu, îndreptân‑
du‑ne spre Cetatea Bathory, locul unde urma să rămânem peste noapte, m‑am 
simțit ca în vacanță. 

Sălajul pur şi simplu, 12.09.2017
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Despre bucuria de a fi părinte 

„Totul e altfel după ce ai un copil, devii brusc inventator, povestitor, traducător, 
clovn...”

Inventator, povestitor, traducător, clown, sunt doar câteva dintre ipostazele în 
care le regăsim pe cele care trebuie să facă totul pentru bucuria copilului lor - mame-
le. O menire supremă, cea de a da naştere şi de a creşte copii, implică, uneori, poate 
involuntar, o transformare.

Cât despre iscusinţa pe care unele mame o găsesc pentru a-şi creşte şi educa 
copiii … e o poveste lungă. Astăzi ne oprim asupra uneia. Facem cunoştinţă cu o 
mamă care a descoperit scrisul sub alte valenţe şi a început să pună pe hârtie poveş-
ti pentru copii. Aflându-se în faţa faptului împlinit, în postura de proaspătă mămică, 
Camelia Bîrsan, un exponent al mamelor care îmbracă diferite roluri doar pentru 
a-şi bucura puiul, şi-a dat frâu liber imaginaţiei şi, cu înţelepciune, a dat viaţă unui 
blog pentru copii şi mămici. „Poveşti...pentru copii isteţi şi părinţi înţelepţi!”, este 
blogul care pentru mulţi a devenit o oază de linişte şi inspiraţie.http://cameliabirsan.
blogspot.ro/ găzduieşte titluri precum „Furnicuţa Tanţa cea neliniştită şi îngrijorată”, 
„Creioane colorate”, „Poveste din grădina cu varză”.  

 
Cine este Camelia Bîrsan

Pe cea care îşi pune amprenta asupra fiecărui cuvânt din blog o regăsim la 
Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Sălaj. Lucrează în consili‑
ere de 11 ani, desfăşurându‑şi activitatea la Colegiul Tehnic ,,Iuliu Maniu” Șimleu 
Silvaniei şi la Școala Gimnazială Marca. Meseria de dascăl, pe care o înfăptuieşte 
de 11 ani, se împleteşte în mod armonios cu cea de mamă: „sunt un om obișnuit, 
o mamă fericită și uneori inspirată, recunoscătoare pentru cât a primit de la viaţă şi 
aproape mulţumită cu cât dăruieşte”.

 
Povestea blogului „Poveşti...pentru copii isteţi şi părinţi înţelepţi!”

După ce a intrat în viaţa ei Tudor, copilul său, Camelia spune că a devenit 
mai creativă şi mai inspirată. „Totul e altfel după ce ai un copil, devii brusc inventa‑
tor, povestitor, traducător, clown, orice pentru bucuria şi starea de bine a copilului 

cristina PoP
Sălăjeanul
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tău”. Atunci a început drumul său pe tărâmul poveştilor, făcând lucruri de care 
nu era conştientă că le poate face şi așa a început şi să scrie povești pentru copii. 
Declicul s‑a petrecut brusc, după ce a văzut un film în care personajul principal era 
un ilustrator de cărți pentru copii, iar în ziua următoare a scris prima sa poveste: 
„Surprinzătoarele aventuri ale Hârgiogului Glup”. Chiar dacă ideile au început să 
curgă, Camelia nu a scăpat din vedere profesia de dascăl. A început să studieze 
rolul poveştilor, al basmelor terapeutice în consilierea copiilor şi adolescenţilor, 
urmărind în tot acest timp problemele cu care se confruntă copilul său, dar şi alţi 
copii care i‑au devenit surse de inspiraţie. A scris poveşti pe care le‑a utilizat apoi în 
activităţile de consiliere. „Iniţial, poveştile le‑am păstrat într‑un fişier, apoi m‑am 
gândit să le public, să le poată folosi şi alţi părinţi. Aşa am creat blogul Poveşti...
pentru copii isteţi şi părinţi înţelepţi!, pe care l‑am făcut vizibil în mediul on‑line”, 
completează Camelia.

 
Despre rolul pe care îl joacă poveştile în viaţa copilului 

Plecând de la premisa că părinţii care le citesc poveşti copiilor lor îi influen‑
ţeză puternic, pozitiv şi construiesc o fundaţie pentru întreaga viaţă, cu beneficii 
nemăsurate, Camelia admite că „poveştile, indiferent că sunt spuse sau citite, au un 
rol esenţial în dezvoltarea socio‑emoţională a copilului. Poveştile dezvoltă creati‑
vitatea, inteligenţa şi limbajul, ajută la formarea unor caractere puternice, sprijină 
reglarea comportamentală şi emoţională”. Din perspectiva educatorilor, în cele mai 
multe cazuri, poveștile sunt cele mai eficiente mijloace de comunicare cu copiii. 
Pentru a ajunge la copil, trebuie să te apropii de lumea lui, „trebuie să te adaptezi 
tu, ca părinte sau educator, caracteristicilor sale de vârstă şi individuale, iar folosirea 
poveştilor repezintă o posibilitate extraordinară”, conchide Camelia.

 
De unde îşi ia inspiraţia pentru poveştile sale

Recunoaşte cu mândrie că cel mai mult o inspiră copilul său, care debordează 
de veselie şi curiozitate. Pe de altă parte, elevii care vin la consiliere, cu anxietăţile, 
temerile, cu neîncrederea în ei înşişi, cu nedreptatea vieţii pe care o trăiesc, unii 
dintre ei zilnic, sunt o altă sursă bogată de inspiraţie. „Experienţele de viaţă trec 
prin filtrele noastre personale, transformă sau reconstruiesc realitatea şi se regăsesc 
undeva în fiinţa noastră sub formă de gânduri sau idei. La mine se regăsesc şi în 
poveşti”, precizează Camelia. Cât despre temele pe care le abordează, regăsim în 
poveşti personaje reprezentate de obiecte, animale sau copii. Aceste personaje au 
temeri, frici, se află în faţa obstacolelor, trec prin experienţe interesante şi uneori 
surprinzătoare care îi ajută să evolueze, să se dezvolte personal. În acest fel, „copiii 
se pot regăsi în personaje sau în situaţiile descrise și nu se simt arătaţi cu degetul, 
jigniți, deranjați personal, ci devin critici și obiectivi”. 
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Mamă vs. cadru didactic: cele două ipostaze care îşi pun în mod defi‑
nitoriu amprenta asupra poveştilor

Cea care dă viaţă poveştilor recunoaşte că cele două situaţii o marchează în 
egală măsură. Ca mamă spune că a încercat să fie ea carte pentru copilul său pe 
vremea când acesta nu ştia să citească. I-a citit mult, chiar şi atunci când era prea 
mic să înţeleagă mare lucru. Categoric, şi faptul că este profesor, şi mai ales consilier 
şcolar, a ajutat-o în demersul său: „în consiliere nu avem reţete gata pregătite, aşa că 
trebuie mereu să ai ceva la îndemână iar mie poveştile sau schiţele terapeutice mi 
s-au părut mereu o alegere bună mai ales în lucrul cu şcolarii mici”.   

 Cum poate un părinte stimula inteligenţa copilului său
Este în natura umană sau în „legea tainică a firii”ca părinţii să-şi dorească un 

copil cât mai bine pregătit pentru viaţă, inteligent, cu rezultate şcolare bune, cu un 
comportament exemplar. Secretul poate consta inclusiv în stimularea, încă de la 
început, a inteligenţei, atât cea emoţională cât şi cea cognitivă. „Cum? Încă de la 
început trebuie să te înarmezi cu răbdare şi timp, să îi acorzi atenţie şi să îl asculţi 
activ … are atâtea să îţi spună! Este important să te joci zilnic cu copilul, să îi citeşti 
poveşti, să creezi împreună cu el, să îi stârneşti curiozitatea pentru cunoaştere şi să îi 
stimulezi creativitatea, să răspunzi la întrebările lui şi să îi pui întrebări. Din punct de 
vedere emoţional e important să îl ajuţi să îşi exprime corect emoţiile, să îl înveţi să 
comunice asertiv, să cultive relaţii neconflictuale, să îl ajuţi să devină empatic şi mo-
tivat”, îi sfătuieşte Camelia Bîrsan pe părinţi. În calitate de profesor care a studiat psi-
hologia copilului, ea le transmite părinţilor ca atunci când aceştia îşi pun problema 
legată de modul corect în care ar trebui să se raporteze la copilul lor, inclusiv când 
vine vorba de poveşti, citirea şi alegerea acestora, să aibă în vedere faptul că poveş-
tile reprezintă un pretext favorabil pentru a stabili o legătura profundă între părinte 
şi copil, prin alocarea unui timp unic, comun, în care se consolidează relaţia. Astfel, 
cititul unei poveşti poate deveni un ritual al familiei, contribuind astfel la defini-
rea unui program comun. „Este esenţial să-i selectezi poveşti educative care să-l 
înveţe cât de important este să fii curajos, bun, cinstit, sincer şi generos cu ceilalţi. 
O poveste trebuie să influenţeze pozitiv şi constructiv caracterul copiilor, trebuie să 
transmită un mesaj pozitiv, să-i înveselească şi să aibă capacitatea de a-i transpune 
în lumea magică în care ei cred”, completează Camelia Bîrsan.

Cât despre evoluţia acestui blog, după feedbackul pe care îl primeşte de la cei 
care au citit blogul -  pozitiv şi neaşteptat - consilierul şcolar este decisă să continue 
să scrie. Are deja în minte câteva scenarii pentru poveşti, pe care urmează să le 
aştearnă pe hârtie. Şi-a propus să schimbe interfaţa blogului, să fie mai accesibilă 
şi mai atractivă. Însă dorinţa sa este să adune poveştile într-o cărticică, să scoate 
câteva exemplare, iar pentru acest lucru mai trebuie făcute corecturi pe texte şi 
realizate ilustraţiile. 
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PoP marin
Caiete Silvane

Alegerile parlamentare din 
decembrie 1937 în judeţul Sălaj

 Alegerile parlamentare din decembrie 1937 au adus câteva noutăţi în viaţa 
politică românească. A fost pentru prima dată în întreaga perioadă dintre cele două 
războaie mondiale când partidul aflat la guvernare, cel care organiza alegerile şi 
de obicei le câştiga, nu a obţinut 40% din numărul total de voturi exprimate, ceea 
ce îi asigura majoritatea în Parlament, prin „prima electorală”. Ea a fost introdusă 
prin legea electorală din anul 1926, cu scopul de a asigura o anumită stabilitate în 
Parlament.

 O altă premieră a fost aceea că la guvernare a fost desemnat partidul care 
s‑a clasat abia pe locul 4, cu doar 9% din numărul total de voturi. Este vorba de 
Partidul Naţional‑Creştin, condus de Octavian Goga, desemnat de regele Carol al 
II‑lea să alcătuiască noul guvern.

 Cea de a treia premieră nedorită era aceea că partidul Totul pentru Ţară, 
partid de extremă dreaptă, condus de Corneliu Zelea Codreanu, s‑a clasat pe locul 
3, cu 15% din numărul total de voturi, după PNL şi PNŢ. 

 Într‑un astfel de context politic tensionat, atât pe plan intern, cât şi extern, 
în anul 1937 au avut loc în România atât alegeri locale cât şi parlamentare. 

Pe data de 25 iulie 1937 au avut loc alegerile judeţene. În judeţul Sălaj, ele 
au fost câştigate de către organizaţia Partidului Naţional Ţărănesc (P.N.Ţ.), care a 
obţinut o victorie categorică în faţa Partidului Naţional Liberal (P.N.L.), partid aflat 
la guvernare din noiembrie 1933. Liberalii lui Gheorghe Tătărescu, care fusese 
desemnat prim‑ministru al României, deşi nu era preşedintele partidului, dar era 
omul regelui Carol al II‑lea, au obţinut, în Sălaj, doar 10.111 voturi şi s‑a situat pe 
locul trei. Pe primul loc s‑a situat P.N.Ţ., care a obţinut 19.140 de voturi, iar pe lo‑
cul al doilea Partidul Maghiar, care au obţinut 12.130 de voturi. Astfel, P.N.Ţ. Sălaj 
a întrunit 61% din numărul total de voturi şi a obţinut 18 mandate de consilieri 
judeţeni, iar partidul maghiar 39%, respectiv 12 mandate1.

1. Gazeta Sălajului (Zalău), nr. 31, 31 iulie 1937.
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Preşedinte al noului Consiliu Judeţean Sălaj a fost ales vicarul Petru Cupcea, 
vicepreşedinţi, Vasile Indrean şi Traian Mihalca, secretari, Vasile Şimon şi Erdeli 
Romul, iar în funcţia de chestori au fost aleşi Gheorghe Filep şi Ioan Raţiu2.

La nivel de ţară au ieşit învingătoare tot listele P.N.Ţ., în marea majoritate a 
judeţelor. Astfel, P.N.Ţ. a obţinut 152.000 de voturi, liberalii – 143.000, Vaida – 
42.000 şi Gogo‑cuziştii – 61.000 voturi. 

Ziarul clujean „Patria”, oficiosul ardelean al P.N.Ţ. sublinia, la rândul lui, 
victoria şi semnificaţia acestor alegeri, în special în judeţele lui Iuliu Maniu şi I. 
Mihalache, „cari s‑au situat şi de astă dată în locul de cinste al celei mai strălucite 
victorii. Tâlcul marilor majorităţi din Muscel şi Sălaj este limpede: ţara s‑a rostit 
încă o dată, masiv şi hotărât. Concluzia este una singură: guvernul trebuie să plece, 
pentru că e alungat. Succesiunea legitimă este cea a partidului naţional‑ţărănesc”.

Preşedintele organizaţiei judeţene a P.N.Ţ. Sălaj, Victor Deleu, fost primar 
al Clujului în perioada iunie 1932, până la venirea liberalilor la putere în noiem‑
brie 1933, era felicitat „din toate părţile”. La fel, întreaga organizaţie sălăjeană, care 
anunţa astfel strălucita victorie: „Organizaţia partidului naţional‑ţărănesc din jude‑
ţul nostru, condusă de d‑l dr. Victor Deleu este în măsură să anunţe o frumoasă 
izbândă electorală. Cu toate abuzurile şi şiretlicurile guvernului cari nu au lipsit 
nici în judeţul nostru, cu toată propaganda demagogică şi deşănţată a partidelor de 
dreapta extremă reunite sub semnul vaidist, cu toate că foarte multe cărţi de alegă‑
tor nu au putut fi ridicate de ţărănimea naţional‑ţărănistă fiindcă pentru un duplicat 
s‑a cerut suma de Lei 50 (fapt absolut ilegal), p.n.ţ. a întrunit aproape 20.000 de 
voturi”3.

Victoria P.N.Ţ. însemna respingerea de către electorat a tendinţelor liberalilor 
de a mai rămâne la putere şi respingerea extremismului de dreapta, în mod catego‑
ric (ceea ce nu a mai fost valabil la alegerile parlamentare, unde legionarii s‑au clasat 
pe locul 3). De asemenea, era o indicaţie fermă a preferinţei electoratului pentru 
ţărănişti, în vederea schimbării regimului politic din ţară, în toamna acelui an.

Încheindu‑se mandatul de patru ani al guvernului liberal, regele a avut con‑
sultări cu preşedintele P.N.Ţ., Ion Mihalache, pentru formarea unui nou guvern, 
dar a impus condiţia ca acesta să colaboreze cu Vaida Voevod, ceea ce conducerea 
partidului nu a acceptat. Nici nu a primit bine refuzul lui Mihalache, că, la 20 de 
minute de la plecarea acestuia, regele Carol l‑a chemat din nou pe Tătărescu să 
formeze tot el noul guvern, care a şi depus jurământul pe data de 17 noiembrie. 
La data de 19 noiembrie a fost dizolvat Parlamentul şi stabilită data noilor alegeri. 
Astfel, pentru Adunarea Deputaţilor alegerile urmau să aibă loc pe data de 20 de‑
cembrie, iar pentru Senat, 23‑28 decembrie4.            

2. Idem, nr. 33, 14 august 1937.
3. Patria (Cluj), nr. 164, 28 iulie 1937.
4. Idem, nr. 258, 16 noiembrie 1937; Ioan Scurtu, Istoria Partidului Naţional Ţărănesc, ediţia 
a II-a, revăzută şi adăugită, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1994, pp. 307-309.
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În aceste condiţii, Iuliu Maniu soseşte în Capitală, pe data de 21 noiembrie, 
fiind primit cu entuziasm de zeci de mii de cetăţeni, în frunte cu Nicolae Lupu, 
preşedintele organizaţiei Bucureşti a P.N.Ţ.5

Pe data de 23 noiembrie 1937 a avut loc şedinţa Comitetului Central Executiv 
al P.N.Ţ. Preşedintele partidului I. Mihalache îşi dă demisia şi se adresează lui Iuliu 
Maniu cu următoarele cuvinte: „Îţi dau ultima poruncă pe care o mai pot da ca 
şef: Domnule Maniu, preia comanda, iar soldatul Mihalache dela Topoloveni te va 
urma necondiţionat”6. Astfel, după patru ani de la momentul în care s‑a retras din 
funcţia de preşedinte, Iuliu Maniu revenea la conducerea P.N.Ţ. 

Cartelul electoral încheiat de liberali cu iorghiştii şi vaidiştii a dus la demisia 
din „Frontul Românesc” a fruntaşilor politici Emil Haţieganu7, Dionisie Roman, 
Bohăţiel şi Gavril Iuga, şefii organizaţiilor din judeţele Cluj, Târnava Mare, Satu 
Mare şi Maramureş. De asemenea, avocatul Teodor Giurgiu, fost deputat liberal 
de Cluj îi adresează o scrisoare lui Octavian Prie, preşedintele organizaţiei judeţene 
a P.N.Ţ. Cluj, prin care cerea înscrierea în partid. O astfel de scrisoare o adresează 
lui Ion Mihalache, printre altele, generalul Sichitiu, fost şef al Marelui Stat Major 
al Armatei8.

 Urma o campaniei electorală decisivă pentru viitorul României. Principalul 
obiectiv urmărit de către Maniu a fost acela de a dejuca planurile regelui Carol al 
II‑lea şi a metresei sale, Elena Lupescu, care doreau discreditarea totală a întregii 
clase politice şi instaurarea unui regim autoritar personal.

La data de 25 noiembrie 1937, Iuliu Maniu, Corneliu Zelea Codreanu şi 
Gheorghe Brătianu semnau un pact de neagresiune electorală, pentru care liderul 
P.N.Ţ. a fost aspru condamnat la proces şi apoi de către istoriografia comunistă. 
Însă, după cum afirmă şi unul dintre biografii lui Iuliu Maniu, Apostol Stan, „pac‑
tul de neagresiune electorală a asigurat alegerilor din 20 decembrie 1937 legalitate, 
limitând ingerinţele guvernamentale şi făcându‑l pe Tătărescu să eşueze în faţa 
urnelor”9.

 Iuliu Maniu explică mai târziu şi motivele care l‑au determinat să încheie 
acest pact cu legionarii: „Eu prin acţiunea mea faţă de legionari urmăream două 
lucruri pe care le‑am şi atins. În primul rând să trântesc în alegeri pe d. Tătărăscu; 
în al doilea rând să scot la suprafaţă acele forţe care până atunci lucrau subteran, în 

5. Patria, nr. 264, 23 noiembrie 1937.
6.  Idem, nr. 266, 25 noiembrie 1937.
7. Vezi cererea de reînscriere în P.N.Ț. a lui Emil Hațieganu, datată 22 noiembrie 1937, 
în Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (A.C.N.A.S.), fond 
Documentar, dos. 10.825, f. 96-97.
8. Patria, nr. 265, 24 noiembrie 1937, p. 1 şi nr. 266, 25 noiembrie 1937, p. 3.  
9. Apostol Stan, Iuliu Maniu. Naţionalism şi democraţie. Biografia unui mare român, 
Bucureşti, Editura Saeculum I.O., 1997, p. 324.
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mod ascuns, din întuneric şi deci să ne putem cunoaşte, să ne măsurăm ideile şi pe 
urmă să vedem ce spune opinia publică românească”10.        

Pentru a vedea că afirmaţiile făcute de către Iuliu Maniu erau sincere, re‑
dăm şi noi, în continuare, textul integral al pactului de neagresiune electorală11: 
„Se încheie între partidele subsemnate o înţelegere cu scopul de a apăra libertatea 
şi asigura corectitudinea alegerilor. Aceste partide încheie pentru timpul alegerilor 
actuale în vederea scopului propus un pact de neagresiune.

Pactul de neagresiune înseamnă înconjurarea actelor şi limbajului de violenţă 
şi de denigrare; dar nu împiedică afirmarea ideologiei proprii şi discuţia de bună 
credinţă. Se va aduce un cuvânt de chemare şi celorlalte partide să se alăture acestei 
înţelegeri. O comisie comună va stabili modul de procedare şi demersurile care vor 
trebui puse în aplicare în cazul infracţiunilor ce ar fi să se producă.

Corneliu Zelea Codreanu         Iuliu Maniu                    Gh. I. Brătianu
           Şeful Mişcării Legionare        Preşedintele Partidului          Preşedintele 

Partidului           Naţional‑Ţărănesc           
        Naţional‑ Liberal”.

În aceeaşi zi, în cadrul unei conferinţe de presă, ţinută la Atenee Palace, Iuliu 
Maniu anunţă încheierea acordului electoral în vederea asigurării libertăţii şi corec‑
titudinii alegerilor parlamentare care urmau. Subliniază că fiecare partid îşi păstra 
nealterată ideologia sa şi că la baza înţelegerii nu a stat decât gândul de a salva „dem‑
nitatea naţională, dând posibilitatea liberei şi egalei afirmări a glasului ei, zădărnici‑
rea eventualelor tentative de a falsifica voinţa naţională”12. 

 Conducerea P.N.Ţ. publică un manifest‑program, semnat de Iuliu Maniu 
şi Ion Mihalache. În manifestul electoral era expusă esenţa Programului partidului 
adoptat în anul 1935, în care se prevedea primatul ţărănimii, a agriculturii şi mun‑
cii, în ordinea socială; de asemenea, respectarea cererii poporului român de a se da 
ideii naţionale „un conţinut real nu numai în concepţia şi organizarea de stat, ci şi în 
organizarea economică, socială şi culturală”. În domeniul politicii externe, P.N.Ţ. 
se pronunţa credincios alianţelor tradiţionale ale ţării şi considera un imperativ 
categoric intangibilitatea frontierelor. Totodată, se poziţiona categoric împotriva 
Camarilei, definită ca „elemente iresponzabile”, care se interpuneau între Naţiune, 
Coroană şi guvernul Tătărescu13.

Pe data de 30 noiembrie 1937, la Cluj, are loc şedinţa Comitetului Executiv 
al organizaţiilor P.N.Ţ. din Ardeal şi Banat, la care participă şi Iuliu Maniu. Scopul 
întrunirii era definitivarea listelor de candidați în judeţele din Ardeal şi Banat. La 
şedinţă au participat fruntaşi politici din toate judeţele transilvănene. Şedinţa a fost 
deschisă de Valer Moldovan, vicepreşedintele P.N.Ţ. din Ardeal şi Banat, în lipsa 

10. Procesul marii trădări naţionale, București, 1946, p. 220.
11. Dreptatea, nr. 3008, 26 noiembrie 1937.
12. Patria, nr. 268, 27 noiembrie 1937, p. 4.
13. Patria, nr. 270, 30 noiembrie 1937, p. 1.
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lui Mihai Popovici, preşedintele organizaţiei provinciale şi a lui Victor Moldovan, 
secretar general, care erau bolnavi. Valer Moldovan arată scopul întâlnirii şi dă 
cuvântul lui Emil Haţieganu, revenit în P.N.Ţ.14, care vorbeşte despre rolul istoric 
pe care soarta l‑a hărăzit lui Iuliu Maniu. La rândul lui, Iuliu Maniu face un excurs 
al activităţii politice a lui Emil Haţieganu, pe care îl cunoştea de mic copil, când vi‑
zitase Bădăcinul. Vorbeşte despre durerea sufletească pe care a simţit‑o în momen‑
tul când a plecat din P.N.Ţ. împreună cu Alexandru Vaida‑Voevod, dar că a ştiut că 
plecase dintr‑un „sentiment nobil de prietenie faţă de un om mare care a greşit”. 
Apreciază că E. Haţieganu nu „perzistă” în greşeală ca şi Vaida şi că s‑a reîntors în 
sânul P.N.Ţ. Dar, spune el, „ne revedem din nou la luptă, nu la masa cu bunătăţi, 
cu măriri, cu onoruri şi cu plăceri”. Tot acum, Emil Haţieganu a fost ales ca vice‑
preşedinte al organizaţiei provinciale a P.N.Ţ. din Ardeal şi Banat. De asemenea, 
Comitetul provincial a ales pentru perioada alegerilor un Comitet electoral, cu mi‑
siunea de a dirija propaganda, presa şi a conduce alegerile. Din Comitet făceau 
parte următorii fruntaşi politici: Valer Moldovan, Emil Haţieganu, Octavian Prie, 
Ionel Pop, Valentin Poruţiu, sălăjeanul Victor Deleu, Simion Nemeş, Victor Jinga, 
Gheorghe Dragoş, Valeriu Moldovan şi Emil Marincaş ca secretar15. În Comitet 
mai sunt cooptaţi fruntaşii politici: Simion Haţieganu, Cornel Bianu, Flaviu 
Laurenţiu, Gheorghe Dragoş, Nicolae Buta, tânărul jurnalist şi om politic sălăjean 
Corneliu Coposu şi Gheorghe Giurgiu. În vederea repartizării muncii, Comitetul 
s‑a constituit în următoarele secţii: 1) Secţia pentru conducerea şi apărarea libertăţi‑
lor alegerilor, condusă de Valer Moldovan şi Emil Haţieganu; 2) Secţia contencios, 
condusă de Flaviu Laurenţiu; 3) Secţia informaţii, condusă de Simion Haţieganu; 
4) Secţia de presă, condusă de jurnalistul Nicolae Buta. Comitetul electoral pro‑
vincial funcţiona în Cluj la Clubul P.N.Ţ.16  

În județul Sălaj au existat divergențe în momentul fixării candidaturilor naţio‑
nal‑ţărăniste. Pe data de 24 noiembrie 1937 are loc, la Zalău, ședința Comitetului 
județean al P.N.Ț., organizată cu scopul de a fixa candidaturile. La Cameră lista îl 
avea în frunte, la fel ca la toate alegerile parlamentare, pe Iuliu Maniu, urmat de 
Victor Deleu, președintele organizației județene, I. Gheție, Ioan V. Pop și învăță‑
torul Gligor Pop. La Senat, sufragiul universal au fost desemnați Vasile Oros și 
protopopul Valentin Coposu, tatăl lui Corneliu Coposu. La Senat‑consilii a fost 
desemnat Iuliu Coroianu. Au existat nemulțumiri din partea unor fruntași poli‑

14 Emil Haţieganu a fost parlamentar naţional-ţărănist al circumscripţiei electorale Hida 
(la vremea respectivă în judeţul Cluj) în mai multe legislaturi, până în anul 1934, când 
pleacă din P.N.Ţ., alături de Vaida Voevod și înfiinţează formaţiunea politică „Frontul 
Românesc”, cu tendinţe de extremă dreaptă. Printre principiile formulate de „Frontul 
Românesc” era și „numerus clausus”, adică reprezentarea proporţională cu numărul 
populaţiei a românilor în instituţiile statului și facultăţi, în special în medicină, știinţe 
economice etc., unde predominau etnicii evrei.
15 .Patria, nr. 272, 2 decembrie 1937, p. 1, 3.
16. Idem, nr. 274, 4 decembrie 1937, p. 4.
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tici care nu s‑au regăsit pe listă. Din această cauză, protopopul Valentin Coposu, 
președintele P.N.Ț. din plasa Supur și paroh‑protopop în localitatea Bobota, nu se 
mai regăsește pe noua listă de candidați. Pe data de 5 decembrie, Valentin Coposu îi 
scria lui Iuliu Maniu. El declara că nu era supărat pentru că nu se regăsește pe listă 
și că a fost informat de fiul său, care era secretarul lui Maniu, că la viitoarele alegeri 
va fi pe listă, conform asigurărilor făcute de președintele P.N.Ț.�

Lista definitivă a P.N.Ţ. Sălaj avea următoarea componenţă: Iuliu Maniu, 
Virgil Solomon, I. Gheţie, Gh. Văleanu, Ionel Pop şi Eugen Şimonca, la Cameră; 
Gheorghe Fodoreanu şi Iuliu Coroianu la Senat; Vasile Oros la Consiliile comu‑
nale. Iuliu Maniu mai candida în judeţele Cluj şi Alba�.   

 Referitor la acordul electoral încheiat cu partidele „Totul pentru Ţară” şi 
P.N.L. (Gh. Brătianu), pe data de 26 noiembrie 1937, preşedintele P.N.Ţ. Iuliu 
Maniu şi Virgil Madgeau, secretar general, trimit o circulară organizaţiilor judeţe‑
ne. Pentru ducerea la îndeplinire a acordului, la Centru s‑a constituit un Comitet 
compus din câte un reprezentant al celor trei partide. La nivel de judeţ se cerea 
preşedinţilor organizaţiilor să ia contact cu conducătorii partidelor respective şi să 
delege un reprezentant, constituind astfel un comitet judeţean de coordonare. De 
asemenea, preşedinţii de organizaţii erau avertizaţi ca „pentru a nu se tulbura rapor‑
turile cu partidele care fac parte din acord”, pe timpul campaniei electorale să nu 
răspândească manifeste care conţin atacuri violente împotriva celor două formaţiu‑
ni. Cele pregătite până în acel moment să fie retrase. Le mai cerea să semnaleze dacă 
şi partidele semnatare ale acordului electoral respectau înţelegerea�.

A urmat o campanie electorală plină de acte de violenţă şi ilegalităţi comise de 
către guvernanţi. Astfel, satele cu tradiţie naţional‑ţărănistă au fost declarate zone 
afectate de boli contagioase şi în jurul lor s‑au înfiinţat bariere sanitare. Oamenii 
nu aveau voie să iasă din aceste sate şi, în aceste condiţii, nu puteau să participe la 
vot. În ziarul „Patria” se afirma că în mai multe judeţe s‑a dezlănţuit „teroarea cea 
mai sălbatică”. În Sălaj, se spune că prefectul a convocat pe toţi notarii şi prima‑
rii judeţului şi le‑a ordonat „să facă în aşa fel ca nici un naţional‑ţărănist să nu‑şi 
ridice cărţile de alegător”. Chiar dacă reuşeau să le ridice, trebuiau „să fie opriţi 
de a pătrunde la secţiile de votare şi deci împiedecaţi prin toate mijloacele de a‑şi 
exprima votul”. Pentru aceasta s‑a luat măsura ca primarii şi notarii „să vizeze cu 
un sigil special, liberal, cărţile alegătorilor guvernamentali, sigil pe baza căruia aceşti 
alegători vor putea trece prin cordoanele de jandarmi cărora li s‑au dat dispoziţii în 
acest sens”17. Astfel, Sălajul, „cetatea inexpugnabilă” a lui Iuliu Maniu era „terorizat 
de agenţii venetici ai guvernului liberal”. A fost numit un nou prim‑procuror, care 
îi arestează pe fruntaşii ţărănişti, „în dispreţul legilor şi a promisiunilor făcute de 
ministrul de interne”18. Aşa s‑a întâmplat cu fostul primar al oraşului Carei (care la 
vremea respectivă făcea parte din judeţul Sălaj), Valer Câmpeanu, care a fost ares‑

17. A.C.N.S.A.S., fond Documentar, dos. 10.815, f. 172, 209.
18. Patria, nr. 283, 16 decembrie 1937.
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tat pe data de 19 noiembrie şi pus în libertate, doar după intervenţia deputatului 
naţional‑ţărănist, Virgil Solomon, la ministrul de Interne19. Dar, se sublinia faptul 
că „vrednica populaţie românească a Sălajului sub nici un motiv nu va admite să 
retrăiască clipele de teroare, determinate în trecutul nu prea îndepărtat, de nemeşul 
strein de legea noastră strămoşească”20.

Cu toate ilegalităţile şi actele de teroare invocate de presa naţional‑ţărănistă, 
organizaţia P.N.Ţ. din Sălaj a reuşit să înfrângă lista guvernului liberal. Astfel, 
P.N.Ţ. a obţinut 16.241 de voturi, P.N.L. – 14.875, Partidul Maghiar – 10.308, 
Totul pentru Ţară (legionarii) – 6.423, georgiştii (P.N.L. – Gh. Brătianu)‑1.703, 
Gogo‑cuziştii – 1.17721. La Senat, lista P.N.Ţ. din Sălaj a obţinut 10.005 voturi, cea 
liberală – 6.625, iar pe locul 3 s‑au clasat maghiarii, cu 5.511 voturi. 

În urma desfăşurării alegerilor au primit mandatele de deputaţi din partea 
P.N.Ţ. Sălaj, Virgil Solomon şi V. Gheţie, deoarece Iuliu Maniu, care era primul pe 
listă a câştigat şi în judeţul Alba. El a optat pentru acesta din urmă, pentru ca judeţul 
lui natal să aibă cât mai mulţi reprezentanţi în Parlamentul ţării. La Senat, datorită 
faptului că a câştigat lista P.N.Ţ. au primit mandatul Gheorghe Fodoreanu şi Iuliu 
Coroianu22.

La nivel naţional, P.N.L. s‑a situat pe primul loc cu un procentaj de 35,92%, 
dar nu a obţinut 40% din numărul total de voturi, condiţie necesară acordării 
primei electorale. Pe locul 2 s‑a situat P.N.Ţ. cu 20,40%, obţinând 86 mandate de 
deputaţi. În condiţiile în care extrema dreaptă era în plină ascensiune, pe locul trei 
s‑a situat partidul Totul pentru Țară, cu un procentaj de 15,58% din numărul total 
de voturi23. 

Din păcate, pe data de 10 februarie 1938, regele Carol al II‑lea a reuşit să 
instaureze un regim personal autoritar. Prin Decretul regal din 30 martie 1938 a 
desfiinţat partidele politice, iar la 15 aprilie 1938, într‑un alt decret regal se prevedea 
închiderea sediilor partidelor politice24.   

Au urmat anii tulburi ai celui de al Doilea Război Mondial, în timpul căruia 
Sălajul şi întreaga ţară a avut de suferit, în special după Dictatul de la Viena din 30 
august 1940.              

19. Idem, nr. 272, 2 decembrie 1937, p. 3.
20. Idem, nr. 277, 9 decembrie 1937.
21. Idem, nr. 284, 17 decembrie 1937.
22. Idem, nr. 287, 21 decembrie 1937.
23. Idem, nr. 284, 17 decembrie 1937.  
24. Idem, nr. 289, 23 decembrie 1937.
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Corneliu Coposu despre 
falsificarea alegerilor 

parlamentare din 19 noiembrie 
1946

Pe data de 19 noiembrie 2016 se împlinesc 70 de ani de la cea mai mare fraudă 
electorală din istoria vieţii politice româneşti. Alegerile parlamentare din România, 
organizate de guvernul Groza, au fost câştigate de Partidul Naţional Ţărănesc, 
condus de Iuliu Maniu şi Partidul Naţional Liberal, condus de Constantin I.C. 
Brătianu, cu un procentaj de aproape 80%, dar rezultatul alegerilor a fost pur şi 
simplu inversat de către comunişti, care se aflau la putere.

Falsificarea grosolană a alegerilor parlamentare din anul 1946 a reprezentat 
drama întregii naţiuni române, deoarece nu s‑a ţinut cont de opţiunea sa, de a con‑
tinua drumul firesc în Europa. Electoratul românesc a respins categoric coaliţia 
formată în jurul PCR şi s‑a pronunţat pentru un regim constituţional, pluriparti‑
dic, în cadrul căruia să fie garantate şi respectate drepturile şi libertăţile cetăţeneşti. 
Respectarea acestor drepturi fundamentale erau garantate, după cum s‑a pronunţat, 
pe bună dreptate, electoratul românesc, de monarhia constituţională şi partidele 
tradiţionale româneşti, PNŢ‑Maniu, PNL‑Brătianu şi PSD‑Titel Petrescu, cu toa‑
te imperfecţiunile lor. Electoratul şi‑a dat repede seama, după instaurarea guvernu‑
lui procomunist condus de Petru Groza, că aceste drepturi nu puteau fi garantate 
de către slugile obediente ale Moscovei, grupate în jurul minusculei formaţiuni po‑
litice, filială a Kominternului, după cum îi spunea şi denumirea, Partidul Comunist 
din România.  

 Am considerat că avem datoria morală de a reabilita memoria celor care 
au luptat pentru democraţie şi adevăr în acele vremuri tulburi, împotriva „ciumei 
roşii”, a colosului sovietic, care, din păcate, a reuşit să‑şi impună un guvern servil şi 
la noi în ţară, instaurând un regim totalitar comunist.

 În acest context istoric, anul 1946 a fost unul crucial pentru ţara noastră, 
deoarece de rezultatul alegerilor parlamentare depindea viitorul ţării pentru câte‑
va decenii. Guvernul procomunist condus de Petru Groza, instaurat cu ajutorul 
tancurilor sovietice, lipsit de popularitate în rândul electoratului, trebuia să câştige 
alegerile cu orice preţ, pentru a se legitima pe plan internaţional. De acest lucru 
era conştient şi marele om politic sălăjean, Iuliu Maniu, devenit simbolul opoziţiei 
democratice din România. 

Referitor la importanţa acestor alegeri liderul opoziţiei democratice, Iuliu 
Maniu, la şedinţa Delegaţiei Permanente a P.N.Ţ. din data de 3 ianuarie 1946, în 
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care s‑au purtat discuţii privind acceptarea sau nu a hotărârilor Conferinţei de la 
Moscova, spunea următoarele: „Acceptând hotărârea va trebui să intrăm într‑o 
luptă politică şi electorală de mare importanţă, care va avea efecte pe zeci de ani îna‑
inte. Ne angajăm la o luptă foarte grea dar frumoasă şi avem conştiinţa că suntem 
reprezentanţii celor mai înalte idealuri ale poporului român”1.

La rândul lui, tânărul jurnalist şi om politic Corneliu Coposu are o premo‑
niție atunci când publică în ziarul Dreptatea articolul „De vorbă cu un comunist”2, 
în speţă un pamflet politic pentru care a avut de suferit mai târziu, după arestarea 
sa. Este vorba de o discuție pe care o întreține cu un comunist ilegalist, cu vechi 
state în Partidul Comunist din România, care recunoștea că nu au nici o șansă la 
alegerile parlamentare, dar că, prin diferite mijloace ilegale, vor câștiga. Așa s‑a și 
întâmplat, alegerile din 19 noiembrie 1946, la care a candidat și Corneliu Coposu, 
au constituit cea mai mare fraudă electorală din istoria României3.

La alegerile din data de 19 noiembrie 1946, Corneliu Coposu a candidat pen‑
tru un mandat de deputat al judeţului Sălaj. Iată care erau candidaţii listei P.N.Ţ. ‑ 
Maniu, de fapt a întregii opoziţii democratice, pentru aceste alegeri, la judeţul Sălaj: 
1) Zaharia Boilă; 2) Ion V. Pop; 3) Corneliu Coposu; 4) Vasile Cherecheşiu; 5) 
Iulian Domşa; 6) Gavril Moldovan; 7) Iuliu Coroianu; 8) Gheorghe Cristureanu; 
9) Sever Filip4.

În ziarul Dreptatea se sublinia faptul că în Ardeal, în fruntea candidaturilor se 
găseau „oameni cari în timpul ocupaţiei horthyste au rămas acolo, au luptat contra 
urgiei hitleristo‑maghiare, înfruntând riscurile cu propria lor persoană. Ei făceau 
în Ardealul cedat operă de rezistenţă, de care istoria va trebui să ţină seama”. La 
Sălaj erau date exemplele lui Ion V. Pop şi protopopului Trufaşiu. Pe lângă aceştia 
şi‑au mai depus candidatura „o serie de gazetari luptători, foşti refugiaţi, militând 
neîncetat şi fără frică pentru repararea unei flagrante nedreptăţi. Aceşti condeieri 
au avut toată vremea privirile aţintite la trista soartă a fraţilor lor din robia horthys‑
tă”. La Sălaj, candidau Zaharia Boilă, directorul ziarului România Nouă şi Corneliu 
Coposu, jurnalist şi membru în Consiliul de administraţie al ziarului Dreptatea, 
oficiosul central al PNŢ5. 

După cum reiese şi din contestaţia introdusă pe data de 18 noiembrie, deci cu 
o zi înainte de alegeri, de către Corneliu Coposu, Zaharia Boilă şi Iuliu Coroianu, 
candidaţi pe lista P.N.Ţ. la Sălaj, s‑au produs şi în acest judeţ o serie de ilegalităţi.

1. România. Viaţa politică în documente. 1946. Arhivele Statului din România, Bucureşti, 
1996, doc. nr. 6.
2. Dreptatea, nr. 91, 26 mai 1946.
3. Vezi, pe larg, Virgiliu Țârău, Alegeri fără opțiune. Primele scrutinuri parlamentare din 
centrul și Estul Europei după cel de-al Doilea Război Mondial, Cluj, 2005.
4. Dreptatea, nr. 229, 12 noiembrie 1946
5. Idem, nr. 230, 13 noiembrie 1946.
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De la început semnatarii contestaţiei subliniau faptul că nu fac referire la 
„toate abuzurile săvârşite de autorităţile administrative, în materie de propagandă 
deşi Marile Puteri Aliate au hotărât la Moscova, ca propaganda pentru alegeri să fie 
complet liberă”. Aceste abuzuri urmau să facă obiectul unei alte contestaţii, care 
urma să fie înaintată Parlamentului.     

Corneliu Coposu şi colegii săi de partid contestau, în primul rând, modul 
cum au fost întocmite registrele electorale. Conform legii, trebuiau întocmite de 
către magistraţi, şi numai în cazuri excepţionale de către primari. Dar registrele 
au fost întocmite numai de către primari, care erau oamenii noii puteri, cei de di‑
nainte de instalarea guvernului Groza fiind epuraţi. De asemenea, listele electorale 
nu au fost afişate, pentru eventuale revizuiri, după cum stipula legea electorală. 
Din această cauză, semnatarii contestaţiei afirmă faptul că în Sălaj au fost privaţi de 
dreptul de vot cel puţin 7.500 de alegători. Tot legea spunea că certificatele de ale‑
gători trebuiau să fie distribuite de către magistraţi. În schimb, ele au fost distribuite 
numai prin primării. Şi prin această metodă au fost privaţi de dreptul de a vota alţi 
aproximativ 7.200 de alegători.

Biroul electoral judeţean a funcţionat defectuos. Astfel, adeverinţele pentru 
delegaţi au fost date abia în data de 15 noiembrie, orele 12 deşi ele trebuiau distri‑
buite până în data de 14 noiembrie. Având în vedere faptul că organele administra‑
tive au arestat ilegal numeroşi fruntaşi ai organizaţiei P.N.Ţ. din Sălaj şi i‑au adus 
la Zalău, aceasta a făcut imposibilă distribuirea adeverinţelor. Mulţi dintre aceştia 
au fost eliberaţi în momentul când nu au mai putut să ajungă la secţiile de votare 
unde erau delegaţi. Iată lista celor arestaţi: Dr. Fărcaş Victor, Zaharia Pamfil, Botiş 
Ioan, Govor Tiberiu, Sava Ioan, Pop Vasile, Duca Alexandru, Dr. Iustin Buzilă, 
Chioreanu Ion, Nădişan Ioan, Sumălean Dumitru. Şi adeverinţele pentru candi‑
daţi au fost eliberate abia pe data de 18 noiembrie.

Organizarea secţiilor de votare din Sălaj, spun semnatarii contestaţiei, „s‑a 
făcut prin sfidarea legii şi a tuturor consideraţiilor tehnice şi de echitate îngreu‑
nând ba putem spune fără exagerare împiedecând zeci de mii de alegători să vo‑
teze”. Astfel, din cei 182.000 de alegători înscrişi pe listele electorale, ei consideră 
că cel puţin 30.000 urmau a fi privaţi de dreptul de a vota. Tactica aleasă de către 
comunişti, la scară naţională, a fost aceea a fixării secţiilor de votare la zeci de km 
distanţă faţă de localităţile unde se ştia că sunt fiefuri electorale ale P.N.Ţ. Altfel, nu 
se explică faptul cum alegătorii din Băseşti, de exemplu, treceau prin două secţii de 
votare şi trebuiau să se deplaseze 25 de km până la Hodod. Alegătorii din localitatea 
Plopiş treceau prin două secţii de votare şi trebuiau să parcurgă 35 de km, până la 
Ip. Alegătorii din localităţile Ciumeşti, Moftinul Mic şi Ghenciu trebuiau să par‑
curgă nu mai puţin de 40 de km până la secţiile de votare6. Şi exemplele ar putea 
continua.

6. C. Grad, D.E. Goron, Alegerile parlamentare din noiembrie 1946 în Sălaj. Pregătire, 
desfăşurare, rezultate, în Sovietizarea nord-vestului României. 1944-1950, Ed. Muzeului 
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Chiar şi după ce a trecut prin iadul temniţelor comuniste, după anul 1964, 
în plin regim comunist, Corneliu Coposu nu a încetat să susţină adevărul istoric 
asupra alegerilor din noiembrie 1946, despre actul de la 23 august 1944, despre 
activitatea politică a PNŢ şi a mentorului său, Iuliu Maniu şi toate evenimentele is‑
torice falsificate de către comunişti. Ca dovadă şi prezentul document, pe care l‑am 
descoperit în Arhiva Colegiului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.

Din cuprinsul documentului reiese faptul că el încerca să transmită adevărul 
istoric şi generaţiei tinere, care învăţa la şcoală o altfel de istorie, o istorie în care 
doar viitorul era „sigur”, după cum spunea ironic şi Corneliu Coposu, propaganda 
oficială susţinând că ne îndreptăm spre o societate „multilateral dezvoltată”, spre 
comunism. În schimb, trecutul era mereu falsificat, în funcţie de interesele parti‑
dului unic.

 Documentul redă una dintre discuţiile, devenite adevărate lecţii de istorie, 
pe care Corneliu Coposu le‑a avut cu tânărul elev şi apoi student la istorie, Bogdan 
Murgescu, prieten de familie, astăzi un reputat istoric al generaţiei noastre.

 Desigur că la vremea respectivă nu îşi închipuiau cât de departe mergea 
Securitatea în josnicia ei, pătrunzând până în cele mai intime spaţii ale vieţii private. 
După cum am mai arătat şi în alte împrejurări, în momentul când familia Coposu 
s‑a mutat pe strada Mămulari nr. 19 din Bucureşti, în anul 1975, o întreagă armată 
de ofiţeri şi „specialişti” ai Securităţii au implantat microfoane în casă, ascultând 
toate convorbirile. 

 În anul 1981, pe data de 27 iulie, când Securitatea înregistrează convor‑
birea din care redăm mai jos discuţiile referitoare la alegerile din 1946, Bogdan 
Murgescu, a cărui mamă a fost colegă de facultate şi de muncă cu Rodica Coposu, 
era proaspăt student al Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii din Bucureşti.

 Este o convorbire peste generaţii, a unui martor ocular al evenimentelor 
din anul 1946, candidat la alegeri, după cum am văzut mai sus, şi un tânăr care 
urma să aprofundeze studiile în domeniul istoriei. Este un adevărat testament mo‑
ral, de restabilire a adevărului istoric, pe care Corneliu Coposu îl transmite proas‑
pătului student.

 La un moment dat al discuţiei, care avea ca subiect teme istorice, Corneliu 
Coposu abordează problema alegerilor în România, subliniind faptul că singurele 
alegeri libere au fost cele din decembrie 1928, organizate de către mentorul său po‑
litic, Iuliu Maniu, proaspăt desemnat prim‑ministru de către Regenţă. S‑ar putea 
afirma că o spune cu subiectivitate, dar în urma studiilor efectuate şi de către noi, 
putem afirma că avea dreptate.

 Corneliu Coposu explică imperfecţiunile alegerilor parlamentare organi‑
zate în perioada interbelică (şi nu au fost puţine – 1919, 1920, 1922, 1926, 1927, 
1928, 1931, 1932, 1933, 1937). A existat şi atunci violenţă, falsuri, chiar acuze de 

Sătmărean, Satu Mare, 1996, pp. 157-163. 
 



154 • Anuarul presei sălăjene 2017 / Pop Marin

„furt al urnelor”, dar concluzionează că ele nu au influenţat în mod hotărâtor re‑
zultatul lor şi nu au avut repercusiuni. Subliniază faptul că odată alegerile termina‑
te, se decreta amnistierea acuzaţiilor şi se mergea mai departe.

 În schimb, în cazul alegerilor parlamentare din 19 noiembrie 1946, afirmă 
Corneliu Coposu, „nu poate fi vorba de aşa ceva, ci pur şi simplu de o falsificare 
brutală a rezultatelor”.

 În continuare, enumeră principalele „tehnici” şi „tactici” folosite de către 
guvernul Groza, condus de către comunişti, care completează „panoplia” celor ex‑
puse în cadrul memoriului înaintat în calitate de candidat, în anul 1946. 

 Relevantă pentru întreaga discuţie, înregistrată pe bandă de magnetofon 
de un ofiţer al Securităţii, ni se pare adnotarea de pe marginea documentului. 
Corneliu Coposu subliniază faptul că guvernele ţărilor democratice occidentale 
nu au recunoscut multă vreme alegerile parlamentare din 19 noiembrie 1946, în 
urma memoriilor de protest înaintate de către reprezentanţii partidelor istorice. 
Pe marginea documentului, Securitatea adnotează ironic: „Şi ce dacă”. Credem că 
atitudinea arogantă a Securităţii exprimă modul în care erau văzute şi respectate 
drepturile şi libertăţile cetăţeneşti de către regimul totalitar comunist.

 Odată ce convorbirea a ajuns la „urechile Securităţii”, s‑a lăsat şi cu urmări. 
Bodgan Murgescu a fost chemat la Securitate şi forţat să dea o declaraţie despre cele 
discutate cu „reacţionarul” Corneliu Coposu, incomod pentru regim. A fost averti‑
zat să nu‑l mai viziteze pe Corneliu Coposu, care, în opinia lor spunea neadevăruri 
istorice, pe când lucrurile stăteau tocmai invers: adevărata istorie era cea povestită 
de Corneliu Coposu7.

 Corneliu Coposu a continuat să fie „invitat” la sediul Securităţii şi să fie 
trezit cu noaptea în cap, în cazul numeroaselor percheziţii, până în decembrie 1989.

 La final, redăm documentul descoperit de noi în arhiva CNSAS, el ve‑
nind, după părerea noastră, în completarea memoriului de protest înaintat de către 
Corneliu Coposu şi colegii săi de partid, în noiembrie 1946. De asemenea, aşa 
cum am afirmat mai sus, documentul evidenţiază atitudinea verticală şi încercarea 
disperată a lui Corneliu Coposu de a restabili adevărul istoric şi a‑l transmite gene‑
raţiilor viitoare, deşi ne găseam în plin regim comunist, când risca să fie întemniţat 
din nou. 

Anexă documentară:

În jurul orei 11,00 a venit Bogdan Murgescu şi se aud discutând probleme 
legate de examenul de admitere la istorie pe care l‑a luat în această sesiune (…).

7. Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, fond Informativ, 
dosar I 149087, vol. 9, ff. 9-10.
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Se discută apoi de alegeri şi „C” apreciază că alegeri cu adevărat libere au fost 
cele din 1928 (când PNŢ ajunge la guvernare şi organizează aceste alegeri – nota 
M. Pop). În afară de acelea toate celelalte sufereau o presiune a guvernului care 
denaturau oarecum rezultatul. „C” adaugă că nu întotdeauna această presiune a 
guvernului era şi decisivă şi afară de aceasta nu anihila posibilitatea de evidenţiere a 
opoziţiei şi aceasta, chiar redusă numeric, care intra în Parlament asigura un control 
destul de eficace a actelor de guvernământ. Precizează că dacă numărul opozanţilor 
era mai mic decât acela care putea asigura răsturnarea guvernului totuşi vocea lor se 
făcea auzită şi era o chezăşie certă a… unor abuzuri pe care le putea… (face – nota 
M.P.) guvernul.

„C” vorbind despre alegeri spune că datorită analfabetismului şi laşităţii ca‑
racteristice cetăţeanului neinformat şi needucat politiceşte exista acea posibilitate ca 
oricine era la guvern să beneficieze de cca. 20 la sută din sufragii, deoarece respec‑
tivii votau întotdeauna cu guvernul indiferent cine era.

De exemplu, mai exista o situaţie, se cunoştea din statistici că anumite regiuni 
sunt în masă cu anumite vederi şi atunci se proceda la contaminarea acestora. Se 
declara regiunea respectivă contaminată de una din bolile care circulau şi cetăţenii 
nu aveau voie să iasă din localităţile respective şi deci nu puteau vota contra gu‑
vernului. Mai exista situaţia că jandarmii să exercite presiuni abuzive asupra unor 
persoane care erau împotriva guvernului.

Un alt atu în mâna guvernului îl constituia furtul de urnă, care se făcea numai 
cu ajutorul unor magistraţi corupţi.

„C” repetă că aceste maşinaţii nu erau totuşi hotărâtoare nicidecum nu era 
complet înăbuşită opinia publică.

Cam acestea, concretizează „C” erau racilele de care sufereau alegerile pe vre‑
muri dar la sfârşitul alegerilor, printr‑un decret special de amnistie, erau iertate 
toate abuzurile şi nu se mai urmăreau.

Bogdan trage concluzia că n‑au existat consecinţe şi „C” răspunde afirmativ.
„C” continuă ideea despre alegeri şi spune că la alegerile din 1946 nu poate 

fi vorba de aşa ceva, ci pur şi simplu de o falsificare brutală a rezultatelor în sensul 
că s‑au primit dispoziţii ca populaţia să fie lăsată să voteze liniştit, dar rezultatele să 
fie comunicate invers şi anume ce primea opoziţia să fie trecut la guvern şi invers.

Precizează că toţi şefii de comisii primiseră aceste ordine. Bogdan întreabă 
dacă şefii de comisii de votare erau de acord.

„C” răspunde că toţi şefii secţiilor de votare erau membri de partid (PCR), 
numiţi şi aici a fost porcăria legii electorale. Continuă spunând că, înainte, prezi‑
darea secţiilor de votare se făcea de magistraţi care poate erau corupţi, dar oricum 
un procent infim, deoarece, în general, magistratura românească, înainte de 1944 
era onestă şi numărul magistraţilor care se pretau la falsuri şi servicii ilicite aduse 
guvernului era destul de mic.

În toată cariera magistraţilor români nu s‑au sesizat decât aproximativ şap‑
te cazuri de magistraţi dovediţi incorecţi care au fost convocaţi la Ministerul de 
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Justiţie şi obligaţi să demisioneze pentru a nu da loc la scandal. Deci, spune „C”, 
dacă într‑o tradiţie de 100 de ani s‑au ales aşa de puţini magistraţi corupţi se poate 
trage concluzia că numărul lor era foarte limitat.

Prin legea electorală făcută de comunişti în 1946, s‑au deschis porţile largi ale 
abuzului.

În primul rând au trucat sistemul de alegere a semnelor electorale şi anume îna‑
inte partidele îşi aveau semnele lor tradiţionale care deveniseră un fel de proprietate şi 
erau deja popularizate în rândul alegătorilor.

Acum, în 1946 s‑a dat voie oricărei grupări, în ordinea opţiunii să aleagă ce semn 
vroiau. S‑a procedat astfel pentru a se crea confuzie în opinia publică.

Ordinea opţiunii era în conformitate cu data înregistrării cererii.
Primul abuz a fost că la comisia electorală se stabilise acordarea semnelor pentru 

a doua zi la ora şapte dimineaţa şi între şapte şi nouă agenţii puterii executive au împie‑
decat accesul tuturor formaţiilor până când formaţiile politice guvernamentale au ales 
semnele pe care le‑au dorit ele şi abea după aceea au avut acces partidele din opoziţie.

Apoi au schimbat prezidarea secţiilor de către magistraţi şi ministrul justiţiei nu‑
mea din rândul apropiaţilor sau al membrilor cu trecut democratic şi prestigiu din regi‑
unea respectivă, pe preşedinţii secţiilor electorale.

De formă, au fost numiţi şi magistraţi, dar cei mai mulţi erau oameni devotaţi 
Partidului Comunist. 

În alt mod au intervenit pentru modificarea legii electorale printr‑o dispoziţie care 
spunea că, teoretic, fiecare listă are dreptul la doi delegaţi şi doi asistenţi care să suprave‑
gheze procedura de la secţiile de votare, dar că listele cartelate au dreptul pentru fiecare 
membru al cartelului la câte doi inşi şi astfel, guvernul s‑a prezentat cu un cartel făcut 
din zece sau douăsprezece formaţii politice existente sau fanteziste şi deci lista guvernu‑
lui avea dreptul la 12 candidaţi, 24 de asistenţi care, să se ocupe în sala de votare şi după 
posibilităţi să împiedice pe „ăia” (asistenţii desemnaţi de opoziţie – nota M.P.) să‑şi facă 
datoria. Datorită acestui fapt în unele secţii de votare reprezentanţii opoziţiei n‑au avut 
acces, iar dacă au intrat (în secţiile de votare – nota M.P.) au fost bătuţi etc. 

În concluzie, Legea electorală votată atunci nu avea alt scop decât să asigure faci‑
lităţi celor interesaţi. 

„C” continuă să expună modul cum s‑au făcut alegerile în 1946 şi spune că în 
unele localităţi cum a fost Botoşani, un liberal fanatic, Pilat Costache a respectat instruc‑
ţiunile date de opoziţie ca să se publice numărătorile imediat ce se termină. Bineînţeles 
că acest lucru nu s‑a putut face decât acolo unde au putut să ameninţe şi să facă presiuni 
asupra preşedinţilor secţiilor de votare, care, mai slabi, de frică să nu‑i supere au accep‑
tat să comunice rezultatele imediat. Acestea, care au fost comunicate n‑au mai putut fi 
modificate şi la centru au ieşit aşa cum s‑au anunţat.

Falsificarea centrală a alegerilor a fost făcută de un fost coleg al său (fost coleg de 
facultate al lui Corneliu Coposu – nota M.P.) care trecuse la comunişti şi, fiind funcţio‑
nar superior la Ministerul de Interne s‑a angajat într‑o şedinţă confidenţială cu Teohari 



Pop Marin / Anuarul presei sălăjene 2017 • 157

Georgescu, să se ocupe de această problemă. Precizează că respectivul se numeşte doc‑
tor Victor Onişor.

Bogdan întreabă dacă mai trăieşte şi „C” confirmă (se pare că Bogdan îşi notează 
unele date).

Bogdan întreabă unde s‑a făcut acea inversare de voturi, la care centre.
„C” răspunde că s‑a făcut la centrele judeţene, după care s‑a centralizat la 

Ministerul de Interne.
Pentru faptul că nu la toate centrele de votare s‑au putut măslui voturile, au intrat 

în Parlament cca. treizeci, treizeci şi ceva de deputaţi opoziţionişti, faţă de treisute şi ceva 
pe care i‑au declarat aleşi din partea formaţiunilor guvernamentale.

În legătură cu abuzurile de la alegeri, opoziţia şi în special Maniu, a făcut o confe‑
rinţă de presă cu gazetarii străini în care le‑au arătat cu probe concrete cum s‑au falsificat 
alegerile, cu geamantane întregi de documente. 

Bogdan vrea să cunoască dacă această conferinţă de presă a putut fi publicată.
„C” răspunde că în România n‑a putut fi publicată dar în străinătate da.
Bogdan cunoaşte că sunt unele restricţii în legătură cu publicarea unor ştiri, chiar 

în străinătate.
„C” răspunde că pe vremuri nu exista aşa ceva şi de fapt nu este cazul să se nu‑

mească restricţii ci un fel de compromis care exista.
„C” adaugă apoi că ziarele străine ale vremii au publicat foarte multe articole în 

legătură cu alegerile din România. De fapt, guvernele ţărilor respective foarte multă 
vreme n‑au recunoscut alegerile (la care, pe marginea documentului Securitatea adno‑
tează ironic: Şi ce dacă – nota M.P.) şi aceasta s‑a petrecut mult mai târziu tot printr‑un 
compromis.

Bogdan intervine şi spune că n‑au recunoscut alegerile, dar au semnat repede 
tratatul de pace.

„C” răspunde că tratatul de pace l‑au semnat, după „Moscova”, în momentul 
când ei au recunoscut guvernul şi când delegaţii englezi şi americani înfricoşaţi de per‑
spectiva continuării ofensivei sovietice spre Occident, au semnat.

„C” face o paranteză spunând că ruşii, la ora aceea erau extrem de dotaţi din punct 
de vedere al armamentului, deoarece aceştia, falsificându‑şi statistica pierderilor au luat 
armament tot timpul de la americani, cu mult peste nevoile lor astfel că sfârşitul războ‑
iului i‑a găsit înarmaţi până‑n dinţi şi deci periculoşi.

De fapt şi occidentalii erau descoperiţi în faţa ruşilor, făcând o serie de abuzuri 
printre care capturarea aurului şi a obiectelor de valoare din Germania.

Deci, în această fază de compromis, când occidentalii, descoperiţi de ruşi care 
aveau agenţi foarte buni, au acceptat unele lucruri care a însemnat nenorocirea acestor 
state mici printre care şi ţara noastră.

Cu aceasta, „C” încheie problema cu alegerile din 1946.
Cota: ACNSAS, fond Informativ, dosar I 149.087, vol. 38, ff. 182, 

186-191.
Caiete Silvane, 142/ noiembrie 2016, pp. 17-20
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(CS, 141/ octombrie 2016, pp. 36-41)

Localitatea Drighiu – 800 de ani 
de la prima atestare documentară

Se împlinesc 800 de ani de la prima atestare documentară a localităţii Drighiu, 
astăzi aparţinând comunei Halmăşd şi am considerat că ar fi binevenit un excurs 
în istoria satului, să dăm la o parte colbul uitării aşternut pe cronicile bătrâne şi 
documentele de arhivă, pentru a rememora, împreună cu generaţia de azi, vremuri 
de mult apuse, dar care pot constitui un adevărat îndreptar pentru prezent şi viitor.

Așezată pe coline și dealuri, pe care se găsesc plantații de pomi fructiferi, pre‑
cum și terenuri arabile și fânețe, localitatea Drighiu este străbătută de șoseaua ju‑
dețeană Nușfalău‑Aleșd şi de o mică apă curgătoare. Ea se învecinează la Est cu 
localitatea Bozieș, la Vest cu Halmășd, la Sud cu Aleuș și la Nord cu Nușfalău, 
având terenul în mare parte argilos şi nisipos.

 Prima mențiune documentară a localității datează de acum 800 de ani, din 
anul 1216, când se vorbește despre „Villa Detreh” și apare în Registrul de la Oradea.

 În documentele emise de‑a lungul timpului, localitatea apare menționa‑
tă sub următoarele denumiri: 1341, Detrehàza; 1497, Dethrehe; 1518, Detthreh; 
1548, Detrech; 1559, Dettreh; 1646, Detreh; 1733, Dridiul; 1760, Detrehen; 1850, 
Dridiul; 1854, Detrehem și Drighiu, Drighiu ‑ 1933 şi 19661.

 În anul 1341 s‑a dorit înregistrarea meșterului Dancs (Danciu) în pro‑
prietatea Pechel (Peceiu), cu teren al iobagilor, aparținând de Valcău, însă preotul 
Vincze din Tășnad s‑a împotrivit, în numele episcopului transilvănean, Andrei, 
afirmând că acel teren se află în proprietatea bisericii Sfântul Mihai2. În acest con‑
text apare menționată şi localitatea Drighiu, împreună cu celelalte sate care aparți‑
neau de Cetatea Valcăului.

 În anul 1481 proprietar al moșiei este Losonczi Bànfi Andràs, care zălogeș‑
te moșia lui Losonczi Bànfi Mihàly.

În veacul al XV‑lea, Cetatea Valcău stăpânea întreaga regiune sudică a 
Comitatului Crasna. Delimitarea clară a domeniului cetății Valcău o regăsim în 
Registrul Capitulului din Oradea din 27 septembrie 1341. Un fost capelan al ce‑
tății îi scria regelui că aparțineau de moșia Valcău, moșia numită Nușfalău, Boghiș, 

1. Coriolan Suciu, Dicționar istoric al localităților din Transilvania, București, 1968; 
Gheorghe Chende-Roman, Dicţionarul etimologic al localităţilor din judeţul Sălaj, Ed. 
Silvania, Ed. Caiete Silvane, Zalău, 2006, p. 152.
2. Petri Mór, Szilágy Vármegye Monographiája, vol. IV, 1902, pp. 217-219.
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Monod (dispărut), Huseni, Ban, Peceiu, Fizeș, Sâg, Stârciu, Meseșenii de Sus, 
Crasna, Recea, Drighiu, Zăuan și Oaia (cătun dispărut)3. Aşadar, între anii 1481‑
1590 istoria satului Drighiu se confundă cu cea a celorlalte localități românești care 
au aparținut de cetatea Valcăului. 

Potrivit uzanțelor vremii, așezarea Drighiu a fost donată, dăruită, vândută și 
amanetată în repetate rânduri. Proprietarii mai cunoscuți care au stăpânit această 
moșie au fost din familiile Bánffy, Bàthori, Borzàsi, Bornemisza, Boldizsàr, Kàroly 
etc.

 Ștefan Bàthori III a moștenit de la familia Bánffy numeroase părți de mo‑
șii, aflate în numeroase comitate îndepărtate de moșiile sale. În acest context, el 
s‑a străduit să le schimbe cu moșii din apropierea Șimleului. Astfel, la 25 februarie 
1520 a cedat părțile sale de moșii din Ținutul Călatei, Comitatul Cluj, lui Ștefan 
Bàthori de Losonc. A primit în schimb părțile acestuia din Ținutul de sub Meseș, 
care la anul 1520 cuprindea satele Crasna, Ponița, Pria de Sus, Pria de Jos, Boianul 
Crasnei, Cizer, Peceiu, Stârciu și Hurez. În urma acestor schimburi de moșii, la 
28 mai 1523, Ștefan Bàthori III a fost introdus, din porunca regelui, în moșiile din 
comitatul Crasnei, printre care se afla și localitatea Drighiu.

 În anul 1547, urmașii pe linie masculină și feminină a lui Nicolae I Bàthori 
își împart în părți egale posesiunile întregi: Borla, Boșca și Pecei, precum și părțile 
de posesiuni din târgul Crasna, Zăuan, Halmășd, Drighiu, Aleuș, Plopiș, Valcău de 
Jos, Valcău de Sus, Fizeș, Bănișor, Ban și Tusa�.

 În anul 1600, la 5 august, Bàthori Istvàn de Șimleu (Somlyai) redactează o 
scrisoare de donație în Cetatea Șimleului, prin care donează Detreh lui Keztszegi 
Peter.

 După 1638, moşia Drighiu îi va avea ca și proprietari pe cei din familia 
Bánffy, pe Gheorghe Ràkoczi și Báthory Zsófia.

 În anul 1777 Fiscul cedează proprietatea pe seama lui Cserei Farkas, func‑
ționar imperial.

 În anul 1808 au fost conscriși în satul Drighiu 42 de nobili din familiile: 
Kuk, Nyàga, Pap, Topai, Simoka, Mal, Bànfi, Illes, Izsàk, Bagosi, Kovàcs, Kàllàr, 
Fodor și Nagy. Aceștia aveau în total 306/16 sesii vechi (antigua) și 16 sesii iobăgești 
noi și ½ curie nobiliară. Cele mai multe sesii iobăgești le deținea groful Bánffy 
György – șase sesii vechi și patru sesii noi.

 Pentru impunerea populației, în secolul al XVIII‑lea au fost realizate o se‑
rie de conscripții. Potrivit celei din 1715, existau la Drighiu 5 jeleri și o populație de 
45 de suflete. În anul 1720 sunt conscriși 63 de locuitori, iar în 1733, 26 de familii 
de români cu preotul lor numit Floris�.

 La început de secol XVIII țăranii practicau o agricultură arhaică, obținând 
o productivitate foarte slabă după terenurile cultivate. La cereale, productivitatea 

3. Documente privind istoria României, seria C, secolul XIV, vol. IV, doc. 56, p. 49.
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este apreciată la momentul respectiv, conform unor documente, la două‑trei ori 
sămânța cultivată.

 Din punct de vedere tehnic, situația era la fel. Pământul era arat cu șase sau 
chiar opt boi. Pășunile și pădurile satisfăceau nevoile localnicilor, dar fânețele erau 
mai slabe.

 Conscripția satelor din Comitatul Crasnei din anii 1720‑1722 ne oferă o 
imagine asupra situației materiale, sociale și demografice a localităţii Drighiu. Prin 
conscriere au fost înregistrate structura socială a populației, zestrea de animale și 
producțiile cerealelor care se cultivau. 

 Din conscriere aflăm că în Drighiu erau șase nobili şi un libertin. Erau 
doar 8 iobagi (cel mare mare număr era la Crasna – 78 iobagi, la Preotesa doar 3 şi 
nici un iobag la Ip), 3 jeleri cu casă, 6 fără casă, 9 fraţi şi fii peste 14 ani și 13 sesii. 
Se creșteau următoarele animale: cai – 14; boi de jug – 65; vaci – 58; juninci peste 2 
ani – 35; oi și capre peste 1 an – 20; porci – 80; stupi de albine – 32.

 Produse agrare: orz – 324, grâu (în cruci) – 31, ½ ; ovăz (în cruci) – 137; 
mei (în semănătură cu măsuri de Pojon) – 2; vii (în zile de sapă) – 6. Interesant că, 
faţă de alte sate, nu se cultiva încă porumbul.

 Situația zestrei de animale și a producției de cereale calculate pe medii după 
familii se prezenta astfel: nr. de familii 24, animale de jug, medie 3,3 pe familie, vaci 
– 3,8, oi – 0,8; porci – 3,3, iar producția de cereale (calculată în cruci) în medie pe 
familie era de 19. Această situație ne arată că o familie deținea, în general, una sau 
două perechi de boi, ceea ce înseamnă că trebuia să se asocieze cu alte familii pentru 
a lucra pământul, în condițiile în care la vremea respectivă se ara cu șase sau chiar 
opt boi.

 Datorită faptului că agricultura nu reușea să asigure traiul de zi cu zi al ță‑
ranilor, mulți dintre ei părăseau moșiile și migrau spre șes. Însă, iobagii erau legați 
de glie și nu aveau dreptul de a o părăsi. Mulți dintre ei erau prinși de către stăpâni 
și aduși înapoi pe moșie.

 Schimbări mai importante se petrec abia spre sfârșitul secolului al XVIII‑
lea, când se va introduce, treptat, sistemul cu trei asolamente. De asemenea, și teh‑
nica va evolua, răspândindu‑se un nou tip de plug, care va putea fi tras de doi, 
maxim patru boi. Toate aceste progrese vor duce la o productivitate mai mare în 
agricultură4.

 În ceea ce privește populația, din conscripție se observă că ea era deja struc‑
turată în forme care se vor păstra până la Revoluția de la 1848, când va fi desființată 
definitiv iobăgia. În secolul XVIII, însă, iobagii erau principalii producători, delimi‑
tându‑se de celelalte categorii sociale prin faptul că erau legați de glie. O eventuală 
prosperitate economică a iobagului era eclipsată de sarcinile feudale insuportabi‑
le, care proveneau din statutul său juridic. Nu aveau vite sau aveau puține și deci 

4. Rudolf Wolf, „Formarea și evoluția cetății Șimleu până la sfârșitul secolului al XVII-
lea”, în Acta Mvsei Porolissensis (A.M.P.), VII, Zalău, 1983, pp. 256-257.
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trebuiau să se asocieze pentru executarea principalelor lucrări agricole. Așadar, își 
lucrau pământul – cei care aveau – pe rând. 

 Categoria jelerilor era una eterogenă, dar liberă în comparație cu iobagii. 
Era formată din nobili cu o nobilitate incertă, libertini, taxaliști, cei care se ocupau 
cu unele meșteșuguri și plăteau taxe și impozite statului, jelerii propriu‑ziși, printre 
care se regăseau jeleri cu casă și jeleri fără casă.

 Structura populației din Drighiu, la anul 1720‑22, era următoarea: nr. gos‑
podăriilor nobililor cu sesie – 8; nr. familiilor – 8; nr. copiilor – 23; nr. copiilor pe 
familie – 2,87, nr. estimativ al femeilor – 8; total – 39; nr. gospodăriilor de iobagi – 7 
și 7 familii; nr. copiilor – 10; nr. copiilor pe familie – 1,42; nr. estimativ al femeilor 
– 7; total = 24; nr. gospodăriilor de jeleri – 2; nr. familiilor – 3; nr. copiilor – 3; nr. 
copiilor pe familie – 1; nr. estimativ al femeilor – 3; total = 9. Total: nr. gospodării‑
lor din Drighiu era de 17; nr. familiilor – 18; nr. copiilor – 36; nr. copiilor pe familie 
– 2; nr. estimativ al femeilor – 18. Așadar, totalul populației din localitatea Drighiu 
era de 72 locuitori. 

 În localitate nu exista curie nobiliară. Exista un preot ortodox. Nu exista 
preot reformat sau catolic, ceea ce rezultă că populația din Drighiu era românească. 
Din păcate, nu exista nici un învățător pentru copiii de școală5.

În ultimul deceniu al secolului al XVIII‑lea situația economică și socială în 
Drighiu nu diferă mult de restul satelor din Transilvania. În perioada 1784‑1787, 
are loc și primul recensământ general al populației din întreaga Transilvanie, re‑
alizat la comanda împăratului Iosif al II‑lea. Evident că scopul recensământului 
a fost acela de a cunoaște forța de muncă existentă în Imperiu, cu scopul de a o 
folosi atât în plan economic cât și militar. Totodată, pentru a stabili impozite, în 
special nobilimii transilvănene, care s‑a opus cu îndârjire efectuării recensămân‑
tului. Recensământul a durat mai mult şi datorită faptului că aproape întreaga 
Transilvanie a fost cuprinsă de răscoala condusă de Horea, Cloşca şi Crişan.

 Pentru noi, însă, datele recensământului au o valoare istorică deosebită. 
Avem astfel posibilitatea de a ne face o imagine asupra evoluției socio‑economice și 
demografice a satului.

Din datele recensământului rezultă că în Drighiu existau 69 case și 74 familii. 
Structura populației era următoarea: populația locală – 421; nici o persoană plecată 
sau venită; nr. populației prezente – 421; bărbați căsătoriți – 99; necăsătoriți – 118; 
total bărbați – 217; nr. femeilor – 204; preoți – 1. Dintre bărbaţi: nobili – 21; țărani 
– 35; moștenitorii țăranilor – 31; jeleri – 50; alții – 1; copii între 1‑12 ani – 61; între 
13‑17 ani – 17; total bărbați – 2176. Tabelul se încheie prin a evidenția, încă o dată, 
numărul de bărbați. Probabil că se dădea o mare importanță bărbaților, fiindcă ei 
erau folosiți atât din punct de vedere economic, cât și militar.

5. Petri Mór, op. cit., pp. 291-293.
6. Kovach Geza, „Conscripția satelor din comitatul Crasna din 1720-1722”, în A.M.P., 
IX, Zalău, 1985, pp. 343-357.
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 Conscripţia din anul 1820 este relevantă pentru situaţia ţărănimii române 
până în anul 1848. Din cadrul ei se desprinde ideea că iobagii erau lăsaţi la chere‑
mul nobililor, care recurgeau la răpirea pământurilor obşteşti şi la robote exagerate.

Agricultura se afla în această perioadă în faza de trecere de la două la trei aso‑
lamente, fiind în urmă față de comitatele Bihor, Sătmar sau Arad, unde ajunseseră 
deja la trei asolamente. În aceste condiții și recolta era mai slabă, ridicându‑se la o 
cantitate de aproximativ patru ori sămânța cultivată.

 Conscripția arată că situația pășunilor și pădurilor era haotică, nefiind un 
sistem organizat. Predomina proprietatea obștească, ea fiind folosită în comun de 
feudali și comunitățile de iobagi. Ghindăritul se dădea în arendă, la fel ca și cârciu‑
măritul. Se recunoștea dreptul iobagului de a‑și vinde liber vinul de la sărbătoarea 
Sfântului Mihail (28 septembrie) și până la Crăciun sau în unele cazuri până la 
Sfântul Gheorghe (23 aprilie).

 Dintre cele mai grele sarcini iobăgești amintim următoarele: robota, care 
reprezenta zilele de lucru pe care iobagii trebuiau să le presteze pentru stăpân; obli‑
gațiile în natură (dijmă din toate produsele) către nobili și biserica romano‑catolică; 
obligații în bani – dări pentru pământ, poartă, vite, pentru capul de familie și pentru 
membrii acesteia, dările de Sfântul Mihai, dări pentru întreținerea armatei etc.

 Robota se ridica la cantități enorme. Nu se știe dacă aceste sarcini erau ce‑
rute după sesii sau după familii. La robotele generale se adăuga și robota femeilor, 
care era cerută în tors și țesut (fuior de cânepă, saci) și unele munci ocazionale. La 
dijma mică se cereau, în general, fuior de cânepă (două‑trei legături pe an), pui și 
găini, ouă, ovăz sau unt.

 Dacă iobagii nu respectau aceste obligații, se declarau nemulțumiți sau se 
răzvrăteau, erau aspru pedepsiți. În funcție de gravitatea faptei sau de toanele celor 
care judecau, pedepsele erau: condamnare la moarte, prin spânzurătoare, decapi‑
tare, tragere în țeapă, atârnare în furci, ardere pe rug, tragere pe roată, înecare, în‑
gropare de viu sau sugrumare; mutilare, prin scoaterea ochilor, tăiere de limbă, de 
urechi sau dezmembrare; bătaie cu toiagul, cu buzduganul, cu lopata, nuiele, cu 
biciul, la tălpi, imobilizați sau alergați pe uliță de săteni7.

 Datorită agriculturii înapoiate, mulți țărani încercau diferite alternative de 
a‑și asigura existența zilnică, printre care și practicarea unor meșteșuguri casnice. 
Acestea erau, însă, limitate de restricțiile breslelor, care aveau regulamente și statute 
strict reglementate din punct de vedere juridic8.

La mijloc de secol XIX, conform recensământului populației din Transilvania 
din anul 1850, localitatea Drighiu avea o populație de 486 persoane (Cerişa avea 
304, Aleuş 401, Halmăşd 829 persoane), care locuiau în 101 case. Dintre aceștia, 

7. Rudolf Wolf, „Populația comitatului Crasna în lumina unor conscripții din 1720”, în 
A.M.P., X, Zalău, 1986, pp. 235-254.
8. Ernest Wagner, „Populația Sălajului la sfârșitul secolului al XVIII-lea”, în A.M.P., VI, 
Zalău, 1982, p. 183.
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237 erau bărbați și 250 femei. Observăm că speranța de viață era mai crescută în 
rândul femeilor şi la vremea respectivă, deoarece existau 4 bărbați văduvi și 20 fe‑
mei văduve. După naționalitate, 474 erau români, 9 evrei şi 4 ţigani. După religie, 
populația românească şi ţiganii aparțineau cultului greco‑catolic, iar cei 9 evrei cul‑
tului izraelit. Tot din acest recensământ mai aflăm că în Drighiu se creșteau 6 cai şi 
184 bovine, dublu faţă de Cerişa (76 bovine) şi Aleuş (86), iar în Halmăşd existau 
25 cai şi 170 bovine9.

În anul 1880, populația satului scade la 459 locuitori, faţă de Cerişa care ajun‑
ge la 335 locuitori, Aleuş la 416 şi Halmăşd la 975 locuitori. După limba maternă 
vorbită, 420 se declarau români, 2 maghiari, 7 germani, 13 alte naţionalităţi (proba‑
bil ţigani) și 17 cu limbă maternă necunoscută. 

După religie, 450 persoane se declarau aparținătoare cultului greco‑catolic şi 
9 persoane cultului izraelit. 

Numărul de case scade şi el la 96, iar gradul de alfabetizare al populației, la 
fel ca în majoritatea satelor sălăjene, era unul foarte scăzut. Doar 12 persoane știau 
scrie și citi10.

La început de secol XX, conform recensământului populației din anul 1900, 
localitatea Drighiu avea o suprafață de 1.306 jugăre. Numărul populației a crescut 
mult în cei 20 de ani, respectiv de la 459 locuitori, cât avea localitatea la recensă‑
mântul din 1880, la 522 locuitori în 1900. Numărul de case creşte şi el de la 96, la 
117. După limba maternă, 514 locuitori se declarau vorbitori de limba română, iar 
8 de limbă maghiară, în fapt ei fiind evrei, care după cum ştim, înainte de 1918 au 
adoptat limba maghiară. După religie, 514 persoane aparțineau cultului greco‑ca‑
tolic şi 8 cultului izraelit. Populaţia pe sexe se prezenta în felul următor: 265 bărbați 
și 257 femei. După stare civilă, 285 erau necăsătoriți, 206 căsătoriți, 31 văduvi și ni‑
ciun divorțat. Pereții caselor erau din lemn (la 116 case), în afară de o singură casă, 
care avea pereţii din chirpici sau pământ. Acoperișul era din trestie sau paie la 105 
case şi din şindrilă la celelalte 1511.

În următorii zece ani se constată o creștere spectaculoasă a populației. Astfel, 
conform recensământului din anul 1910, populația satului ajunge la 607 locuitori, 
ceea ce înseamnă un spor natural de 75 locuitori în numai zece ani. Nu la fel de 
spectaculos creşte, însă, şi numărul de case, care ajunge la 121, cu doar 4 în plus faţă 
de anul 1880, însă cu unele îmbunătăţiri la materialele de construcţie şi acoperiş.

După limba maternă, 576 locuitori se declarau ca vorbitori de limbă română, 
9 locuitori de limbă maghiară (evreii), iar 22 persoane alte limbi, probabil ţiganii. 
Din punct de vedere religios, 597 persoane se declarau greco‑catolici şi 10 izraeliţi. 

9. Bănișor 800. Anuarul Asociației Fiii satului Bănișor, nr. 10/2013, p. 27.
10. Geza Kovach, „Situația iobăgimii din Sălaj la începutul secolului al XIX-lea”, în 
A.M.P., V, Zalău, 1981, pp. 431-450.
11. Studia Censualia Transilvanica, Recensământul din 1850. Transilvania, Ed. Staff, 
1996, pp. 284-285.
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Populaţia pe sexe şi stare civilă se prezenta în felul următor: 326 bărbaţi, 281 femei, 
324 necăsătoriţi, 222 căsătoriţi, 43 văduvi şi nici o persoană divorţată. 

Din cele 121 case, 107 aveau pereţii din lemn, 10 din chirpici sau pământ, 3 
din piatră şi pământ şi doar una singură cu pereţii de piatră sau cărămidă. Acoperişul 
era de trestie la 56 case, de şindrilă la 47 şi doar 18 erau acoperite cu ţiglă 12.

Majoritatea populaţiei se ocupa cu agricultura, însă şi aici, ca de altfel în în‑
treaga ţară, problema agrară se cerea rezolvată fără nici o întârziere. Cu toate aces‑
te neajunsuri, înainte de război „starea economică a ţăranului poate fi privită de 
mulţumitoare”13.

După Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 a urmat o perioadă de profunde 
transformări economice, sociale și politice, care a dus la îmbunătățirea nivelului de 
trai și la creșterea numărului populației. Viața locuitorilor se îmbunătățește prin 
aplicarea Reformei agrare din anul 1921, cei săraci, biserica greco‑catolică, școala și 
satul primind pământ, pășuni și păduri.

Din punct de vedere administrativ‑teritorial, de la constituirea sa așezarea a 
făcut parte din Comitatul Crasna și a aparținut de Cetatea și de domeniul Valcău.

În anul 1876, când se formează Comitatul Sălaj, prin unificarea celor două co‑
mitate mai vechi (Crasna și Solnocul de Mijloc), localitatea va fi arondată județului 
Sălaj, făcând parte din Plasa Șimleu Silvaniei.

Din anul 1925 primește statut de comună având buget propriu și conducere 
proprie, după cum rezultă şi din Monografia sanitară a localităţii, întocmită de către 
medicul de circumscripţie Dr. Simeon Petri, în luna august 1938.

 Tot din respectiva monografie sanitară aflăm informaţii importante despre 
localitate. Astfel, din punct de vedere demografic, populaţia localităţii a crescut la 
760 locuitori. Dintre aceştia, 362 erau bărbaţi şi 398 femei, 282 erau căsătoriţi, 462 
necăsătoriţi, 7 persoane văduve şi un divorţat. Densitatea populaţiei, pe case, era 
de 6 persoane. După naţionalitate, 749 locuitori erau români, 8 evrei şi 3 alte etnii, 
probabil slovaci după religie.

 Din punct de vedere confesional, majoritari erau greco‑catolicii. Astfel, 
din totalul de 760 de persoane, 741 îşi declarau apartenenţa la cultul greco‑catolic. 
Mai existau 8 persoane, care se declarau aparţinătoare a cultului ortodox, 8 mozaici, 
respectiv evreii şi 3 romano‑catolici, probabil slovaci.

Ocupaţia principală a locuitorilor rămânea cultivarea pământului şi creşterea 
animalelor. În sat se mai practica viticultura şi pomicultura. 

Situaţia economică a localităţii Drighiu era destul de slabă, în special datorită 
solurilor sărace. Totuşi, din monografia sanitară aflăm că în anul 1936 se cultivau 
140 ha de grâu, porumb pe 50 ha, secară pe 35 ha şi orz pe 37 ha. Viile din comună 
ocupau 5 ½ ha, iar legumele 9 ha. Din inventarul animalelor aflăm că existau în 
gospodăriile populaţiei 356 bovine, 20 cai, 464 oi și 296 porci.

12. em, Rec. Id ensământul din 1880, 1997, pp. 300-301.
13. Idem, Recensământul din 1900, 1999, pp. 518-521.
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Infrastructura stradală era şi ea deficitară. Străzile nu erau iluminate şi se în‑
cerca repararea lor prin prestaţii publice ale locuitorilor. Din cele 140 de case exis‑
tente, la 88 pereţii erau din lemn, la 60 din chirpici sau pământ şi doar două case 
aveau pereţii din zid. Acoperişul era din ţiglă sau olane la 95 de case, un progres 
uriaş faţă de anul 1910, 10 case erau acoperite cu şindrilă şi 35 cu paie. Creşte şi 
numărul încăperilor, astfel cu o singură încăpere mai avea doar o singură casă, 90 
aveau două camere, cu 3 camere erau 45 case, iar cu 4 sau mai multe camere erau 
4 case, probabil instituţii publice. Toate cele 140 de case erau dotate cu sobe de fier.

 Viaţa de zi cu zi nu era uşoară. Ţăranii lucrau până la 14 ore pe zi, în special 
vara. Femeile lucrau şi ele la câmp împreună cu bărbaţii. La fel şi copiii. Nu erau 
scutite nici femeile însărcinate care, uneori, năşteau pe câmp. Ziua de lucru costa 
la Drighiu 45 de lei. 

Se remarcă şi un consum mare de alcool, în special de ţuică şi vin, care se 
consuma acasă. Din această monografie aflăm că se consumau anual 50 hectolitri 
de vin şi 20 de ţuică. 

Tot din monografie aflăm că existau surse de apă, în fântâni. Însă, deşi apa era 
bună, potabilă, doar 25 de case aveau fântâni proprii. 

Situaţia sanitară a localităţii era şi ea, la fel ca în multe alte localităţi sălăjene, 
destul de precară. Din cele 140 de case, doar 8 aveau latrină. În schimb, localul de 
şcoală avea latrină, curte şi cubaj suficient în sălile de clasă. 

Bolile, cum ar fi tuberculoza, enterocolitele, pneumoniile erau destul de frec‑
vente. În anul 1932 s‑au înregistrat mai multe cazuri de scarlatină. De asemenea, 
datorită muncilor grele, a hranei nediversificate se observă o serie de nașteri de 
copii cu malformații congenitale. Mortalitatea infantilă era foarte mare, în special 
la copiii sub un an. 

În localitate nu existau moaşe calificate, iar medicul de circumscripţie venea 
de la o distanţă mare, probabil de câteva ori pe lună. 

Din analiza bugetului localităţii reiese că se cheltuiau 1.500 lei pe sănătatea 
publică, din care 500 lei moaşa comunală, 500 indemnizaţia şi transportul medicu‑
lui de circumscripţie, 100 de lei cheltuieli cu Oficiul sanitar şi 400 de lei transportul 
celor muşcaţi de câinii turbaţi, un fenomen des întâlnit în justificarea cheltuielilor, 
în majoritatea satelor sălăjene. În aceste condiţii, costul sănătăţii publice per capita 
era de numai 0,20 lei.

Despre bugetul localităţii, se spune că era deficitar. Nu se specificau decât 
cheltuielile, care se ridicau la suma de 99.118 lei. Despre venituri, se spune doar că 
ele se obţineau din cote adiţionale, 2% val. locativă, cote adiţionale de la stat etc14.    

Acestea sunt doar câteva aspecte legate de situaţia demografică şi igienico‑sa‑
nitară a acestei localităţi, asemănătoare, în general, cu a celorlalte localităţi sălăjene.

14. Idem, Recensământul din 1910. Transilvania, 1999, pp. 500-503.
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Din păcate, populaţia localităţii Drighiu a scăzut îngrijorător, în special după 
anul 1990. La Recensământul populaţiei din anul 2002, în Drighiu mai erau doar 
478 locuitori, 224 de sex masculin și 254 de sex feminin15.

Referitor la aspectele edilitar‑gospodăreşti, la încercările de modernizare a sa‑
tului în perioada dintre cele două războaie mondiale, aflăm informaţii preţioase 
într‑un fel de Carte Albă a guvernării liberale din perioada 1934‑1937, existentă la 
arhivele din Zalău. Astfel, sub conducerea primarului Teodor Horvath și a ajutoru‑
lui de primar, Ioan Cozma, s‑au realizat o serie de lucrări edilitare și de înfrumu‑
sețare a comunei.

În anul 1934 s‑au efectuat lucrări pe drumurile comunale în valoare de 21.500 
de lei, de lărgire, îndreptare, reparare a străzilor și săpare a șanțurilor (pentru ca 
apele pluviale să nu inunde ulițele).

În anul următor, 100 de locuitori au efectuat lucrări pe drumul ce lega satul 
Drighiu de Bozieș. 

Pentru îmbunătățirea raselor de vite cornute s‑a cumpărat un taur Siementhal.
În anul 1936 s‑a înființat o pepinieră comunală și s‑au executat lucrări de 

îngrădire și curățare a cimitirului. 
Consiliul comunal din anii 1934‑1937 a fost compus din Ambroziu Cuc, 

Ioan Saca, Florea Horvat, Ambroziu Pop, Teodor Neaga, Dumitru Țicuș, Neaga 
Alexandru și Sabou Ștefan16.

Deşi reforma agrară din anul 1921 a produs schimbări profunde în structura 
socială a populaţiei rurale, ea nu a putut rezolva însă problemele fundamentale 
ale ţăranilor. De aceea, la sfârşitul celui de al Doilea Război Mondial mai multe 
partide, nu numai cel comunist, recunoşteau necesitatea unei noi reforme agrare17. 
Însă, exproprierile făcute pe baza legii de reformă agrară din 23 martie 1945 au 
reprezentat o primă etapă a politicii P.C.R de distrugere a bazei materiale a marilor 
proprietari şi a trecerii la agricultura socialistă.  

În contextul cuceririi puterii în stat de către comunişti, prin falsificarea ale‑
gerilor parlamentare din 19 noiembrie 1946, desfiinţarea partidelor politice demo‑
cratice, abdicarea forţată a Regelui Mihai şi desfiinţarea cultului greco‑catolic, în 
multe sate sălăjene s‑au constituit nuclee de rezistenţă a populaţiei la abuzurile 
nemaiîntâlnite ale noii puteri, instalată cu ajutorul tancurilor sovietice. 

Este şi cazul satului Drighiu, unde s‑a înfiinţat o puternică organizaţie an‑
ticomunistă. Organizaţia, cu caracter național‑țărănist, condusă de către Ţicuş 
Alexandru a luat fiinţă la sfârşitul lunii februarie 1949, când în satul Drighiu ajunge 
Ghenciu Petru, originar din Eceea Mare, care activa în cadrul organizaţiei antico‑
muniste din Banat, condusă de Tănase Ioan, cu misiunea de a constitui o orga‑

15. D. Stoica, I.P. Lazăr, Schiţa monografică a Sălagiului, Şimleu, 1908, p. 94.
16 Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Sălaj (S.J.A.N. Sălaj), fond Prefectura 
judeţului Sălaj. Monografii sanitare, dosar nr. 93 (localitatea Drighiu). 
17. Gheorghe Chende-Roman, op.cit., p. 152.
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nizaţie anticomunistă şi în Sălaj, „în vederea provocării de diversiuni și sabotaj”, 
în spatele armatei, „în cazul deslănțuirii unui război de către America și Anglia, 
împotriva țărilor de democrație populară și să sprijine armatele țărilor imperialiste”.

Ghenciu Petru avea un cumnat în Drighiu, pe care îl chema Silaghi Florian. 
L‑a recrutat în organizație și i‑a propus funcția de șef în satul Drighiu, după care să 
constituie noi organizații în satele sălăjene, dar Silaghi Florian nu a acceptat funcția 
de șef și l‑a recomandat pe Țicuș Alexandru, care „fiind un element dușmănos” a 
acceptat și a depus următorul jurământ, la fel ca toţi ceilalţi ţărani care intrau în or‑
ganizaţie: „Jur că voi păstra secretul organizației și voi lupta pentru rege și România 
și va da ajutor la distrugerea comunismului”. 

După depunerea jurământului, Țicuș Alexandru a trecut la recrutarea de noi 
membri, în total 32, pe raza comunei Halmășd, în satele Drighiu și Aleuș. A orga‑
nizat ședințe, în mod regulat. În cadrul ședințelor „le‑a arătat scopul organizației 
și felul cum să lupte pentru schimbarea orânduirii de stat din RPR (Republica 
Populară Română – n.n.) și procurarea de armament”. 

Organizația a fost depistată de către organele de Securitate în anul 1951. Un 
număr de 21 de persoane au fost arestate și condamnate între un an și 15 ani de 
închisoare de către Tribunalul Militar din Cluj, prin sentința 761/13.08.1952, iar 9 
persoane au fost folosite ca martori ai acuzării în proces, nefiind condamnați.

Cu ocazia arestării lui Țicuș Alexandru, șeful organizației sălăjene, a fost gă‑
sită asupra lui o carabină sovietică și 45 de cartușe. A decedat la 12 martie 1960 în 
Penitenciarul de la Aiud, iar Gui Vasile, alt membru al organizației a decedat în 
Halmășd în anul 1958. Restul membrilor au executat pedeapsa. După eliberarea 
din temniţele comuniste au mai avut „manifestări dușmănoase” Biriș Gheorghe, 
care în anul 1962 a fost „demascat în public”, Biriș Traian, care în luna ianuarie 
1963 a fost anchetat și „prelucrat într‑un cerc mai restrâns”, Ochiș Dumitru și 
Topai Gavril�.

În anul 1978, cei care mai trăiau erau încă urmăriţi de către organele de 
Securitate din Sălaj. De asemenea, Securitatea le urmărea copiii, rudeniile şi alte 
persoane cu care veneau în contact.

 Din rapoartele trimise de către Postul de Miliţie Halmăşd Inspectoratului 
de Securitate Sălaj, aflăm informaţii importante privind componenţa organizaţi‑
ei. Redăm şi noi câteva date biografice despre persoanele domiciliate în Drighiu. 
Astfel, aflăm că Dumitru Cuc, fiul lui Teodor şi Ana, născut la 12 august 1899, 
domiciliat în Drighiu la nr. 42, a fost locţiitorul lui Ţicuş Alexandru la conducerea 
organizaţiei anticomuniste. Ca studii avea patru clase elementare, iar după elibera‑
rea din închisoare a lucrat în cadrul C.A.P., la fel ca marea majoritate a foştilor de‑
ţinuţi politici din organizaţie. Pentru că a făcut parte din organizaţia anticomunistă 
a fost condamnat la 12 ani de închisoare, cei mai mulţi după Ţicuş Alexandru, care 
a primit 15 ani. Anii grei de detenţie i‑a petrecut în penitenciarele Gherla, Aiud şi 
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Botoşani. Era urmărit în continuare de către Securitate şi încadrat informativ cu 
doi informatori, care aveau numele de cod „Fozocaş” şi „Nicu”18.

Alt membru al organizaţiei care a primit ani grei de închisoare a fost Ochiş 
Dumitru, fiul lui Dumitru şi Maria, născut la data de 25 august 1917 la Plopiş şi 
stabilit în Drighiu la nr. 83. Avea ca studii doar patru clase elementare şi el. Era an‑
gajat ca muncitor necalificat la Băile Felix‑1 Mai din Oradea. Era căsătorit cu Moisi 
Floare, fiica lui Ioan şi Ana, născută la 15 decembrie 1918 la Drighiu, membră 
cooperatoare la C.A.P. A fost condamnat la opt ani de închisoare politică, pe care i‑a 
executat în penitenciarele Gherla şi Jilava, precum şi la punctele de lucru Baia Sprie 
şi Cavnic. Era încadrat informativ de către Securitate cu informatorii „Domide” şi 
„Pârvu”19. 

Drăgan Teodor, fiul lui Ioan şi Maria, născut la data de 16 ianuarie 1924, do‑
miciliat în Drighiu, la nr. 131, a primit şi el tot opt ani de închisoare. Era căsătorit 
cu Cătană Floare, fiica lui Petru şi Ana, născută la 28 februarie 1931, la Drighiu. 
Ambii soţi lucrau la C.A.P., Teodor fiind conducător de atelaje. Puşcăria politică a 
executat‑o la Oradea (șapte luni), Cluj şi Penitenciarul din Gherla�.

Silaghi Florian, fiul lui Dumitru şi Ana, născut la data de 5 aprilie 1910, do‑
miciliat în satul Drighiu, nr. 6, a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru 
nedenunţare, făcând şi el parte din organizaţie. Era căsătorit cu Neaga Floare, fiica 
lui Teodor şi Ana, născută la data de 12 martie 1920 la Drighiu şi avea ca studii tot 
patru clase primare. De asemenea, lucra tot în cadrul C.A.P.‑ului. Cei trei ani de 
închisoare politică i‑a executat la Penitenciarul din Gherla�. 

Ţicuş Petru, fiul lui Teodor şi Maria, născut la data de 27 iunie 1904, domiciliat 
în Drighiu la nr. 97, a fost condamnat şi el la 10 luni de închisoare, pe care le‑a exe‑
cutat la Oradea şi Gherla. Era căsătorit cu Horvat Maria din Drighiu, fiica lui Gavril 
şi Floarea, născută la data de 18 mai 1911 la Drighiu. În anul 1978, când Postul de 
Miliţie din Halmăşd trimite rapoartele cerute de către Inspectoratul de Securitate 
Sălaj, Ţicuş Petru era pensionat, după ce a lucrat tot în cadrul Cooperativei Agricole 
de Producţie din comuna Halmăşd�.

Tot în cadrul organizaţiei anticomuniste conduse de Ţicuş Alexandru din 
Drighiu era trecut şi preotul martir Ilie Borz, fiul lui Florian şi Maria, născut la 1 
august 1912 în cătunul Ratovei, pe atunci comuna Marin. A decedat la 7 mai 1954 
în Penitenciarul Aiud, conform informaţiilor Securităţii sălăjene20.

Desigur că ar fi foarte multe de spus şi despre evoluţia vieţii religioase, despre 
biserică şi şcoală, cei doi piloni de bază ai comunităţii locale; de asemenea, des‑

18.  S.J.A.N. Sălaj, fond Prefectura judeţului Sălaj. Cartea de aur, 1938
19 Dumitru Șandru, Comuniștii, ţăranii și marii proprietari funciari din România în lunile 
premergătoare legiferării reformei agrare din 1945, în Anuarul Institutului de Istorie A.D. 
Xenopol, vol. XXX, Ed. Academiei Române, Iași, 1993, pp. 363-383.
20. Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii 
(A.C.N.S.A.S.), fond Documentar Sălaj, dosar D 4003, vol. 5, ff. 350‑351.
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pre figurile luminoase ale unor preoţi, precum Traian Trufaşiu, ajuns protopop 
al Zalăului şi semnatar al Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, Dumitru Moisi, 
Grigore Sima, preotul martir Ile Borz, Traian Meteș şi mulţi alţii, învăţători pre‑
cum Dumitru Pop, Ambrozie Pop etc. Aceştia au reprezentat adevărata elită a sa‑
tului Drighiu. Înainte de venirea regimului comunist la putere, cuvântul preotului 
şi al dascălului era cerut, ascultat şi respectat. Regimul comunist a încercat şi, din 
păcate, în mare parte a reuşit, să elimine adevărata elită, să „spele” creierul ţăranilor, 
să le distrugă rădăcinile, tradiţiile, obiceiurile şi să formeze aşa‑numitul „om de tip 
nou”, slugarnic regimului totalitar.

În final, subliniem că prin prezentul studiu am încercat să reamintim doar 
câteva file din istoria satului Drighiu, aflat la ceas aniversar, eveniment care, din 
păcate, a fost trecut în uitare.
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szaBó attila
Hepehupa

Szabó Vilmos emlékezete

Az Erdélyi Múzeum Egyesület Zilah és Vidéke valamint, a szilágysomlyói 
fiókszervezete idei,  XIV.  Szilágyságkutatás tudományos ülésszakán* Szabó Vilmos 
75. születési évfordulóján a ,,művészetek a Szilágyságban" témát járta körül. E 
program keretében emlékkiállítás nyílt Szabó Vilmos festőművész alkotásaiból. 
A kiállítás bemutatja a művész teljes alkotói pályájának időszakait, technikailag 
is sokszínű művészetének jellegzetességeit. A Zilahon, a művész családjának tu‑
lajdonában lévő hagyatékból választott műveken keresztül az életmű fontosabb 
szemléletbeli, stilisztikai, tematikai vonatkozásai tárulnak fel. Négy évtized grafikai 
és festészeti alkotásaiból válogatott Szabó Attila kurátor, akinek a kiállítási proje‑
kthez való muzeológusi hozzájárulása többek között a kiállitás katalógusa. A kiad‑
vány része a Zilahi Megyei Történelmi és Művészeti Múzeum művészeti kutatási 
programjának. A kiállítás és a konferencia támogatója Szilágy Megyei Művelődési 
és Művészeti Központ volt, melynek galériájában 75 műalkotás idézte fel Szilágyság 
neves képzőművészének alkotói pályáját.

Az alkotói pálya elemzése technikai és tematikai szempontból

Hetvenes évek 
Szabó Vilmos 1975‑ben Monumentális festészet szakon végzett a Kolozsvári 

Művészeti Egyetemen, bár e műfajban a zilahi Pedagógiai Líceum falaira beltér‑
ben elkészített secco és sgrafittó munkáin kívül nem készült el más alkotása.

A család, feleség, gyerekek és a családi ház közvetlen környezete a me‑
ghatározó tematikája az ezidőtájt inkább a grafikai műfajokat hasznosító alko‑
tásoknak: tusrajzok, zsírkréták, gouach‑ok. Mindenikben jellemző stilisztikailag 
a játékos szürrealizmussal fűszerezett expresszionista szemléletmód, melyen 
feltartóztathatatlanul átüt az intimitásában megragadó családi téma melegsége, 
bensőségessége. Ugyanakkor a megjelenítésmódban tagadhatatlan a monumen‑
talitás iránti hajlam. Rajzosságuk, színbeli kifinomultságuk, érzékletes transzpa‑
renciák felé hajló festőiségük Szabó Vilmost egyszerre grafikus és festő alkatnak 
mutatják. Olajképeinek sajátossága ezidőtájt a hangsúlyos szerkezetiséggel meg‑
komponált kvázi‑absztrakció. 
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Nyolcvanas évek 

Az évtized első felében a tusrajzok, ceruzarajzok, zsírkréták, gouache‑kom‑
pozíciók sora a korábbi alkotások szellemében  bővíti a grafikai munkák sorát, fi‑
lozófikus és szimbólikus üzenettel, de olajképeiben megjelenik a figuratív, főleg 
emberközpontú ábrázolás is, sőt a tájrészlet, a csendélet is, mely az évtized máso‑
dik felében már határozottabban körvonalazódik mint hosszútávon megtartott 
tematika. Ezekben már szellemi tartalommá válik egyfajta drámaiság, mely aztán 
végigköveti Szabó Vilmos művészetét élete végéig. Már itt megjelennek a lénye‑
ges szimbólumok és motívumok, a sajátos témák: elmúlás, pusztulás, halál, csend, 
megrekedt idő, az örökké tartó pillanat érzetét keltő csendélet‑beállítások rendjén; 
a bizonytalanság érzete, a balsejtelemű, sötéttónusú színhasználat által fokozott 
apokaliptikus világomlás témája. A bújkáló árnyak és veszélyérzet környezetében 
egyetlen vigasztalás a teknő motívumában megjelenő gondolat: az oltalmat, bizton‑
ságot jelentő anyaméh‑értelemmel felruházott forma az újszülött gyermek bölcső‑
je, a remény jelképe. Ugyanakkor szentély is.   

Kilencvenes évek 
Olajképeiben a korábbi tematika teljesedik ki, ez a technika az évtized kö‑

zepére teljesen kiszorul az alkotási folyamatból helyét átadva a szinte mindent uraló 
pasztellnek. 

Ez az alkotótáborozások első nagy periódusa  (Hejce, Nádudvar, Hortobágy). 
A könnyű és rövid időben elkészíthető munkák alkotását lehetővé tevő pasztell az 
expersszionista szemléletmódot tartó és fokozó, drámaiságukban a mély tónusok 
felé hajló kompozíciók születésének a közege. Emellett az akrill kerül még fel a 
technikai listára, marad a ceruzarajz is, de végképp kiszorul innen a tus, a gouache 
és a zsírkréta. 

Míg az első néhány év filozofikus hangvételű alkotásokat szült, ahol a tárgyi 
motívum egy sajátos, nem tipikus kontextusban konceptuális tartalmakat kölcsön‑
zött a munkáknak, az évtized második felében sokkal inkább az érzelémi hozzáállás 
és ennek megfelelő tartalom sugárzik ki a képekből, ahol a társadalmi (netán politi‑
kai) mondanivaló helyét a szenzualitásában érdekes tárgyi világ vizuálisan sokkoló 
drámaisága veszi át. 

Érdeklődési területének meghatározó témái lesznek a tárgyak, a tájrészletek, 
a falusi gazdasági udvar specifikumát elkotó kellékek, a paraszti életforma elfelej‑
tett, félretett, eldobott, padlásra‑ vagy fészeraljába száműzött tárgyai, a népi archi‑
tektúra archaikus elemeinek kiragadott részletei. Mindezek a pusztulás állapotában 
megragadott tárgyak egy újjáalkotott és nagyon is élő képi világnak lesznek a lát‑
ványos, hallatlanul kifejező motívumai, a művész bevallása szerint a mentés és óvás 
szellemében megragadott kordokumentumok, de főleg az alkotó művészi világát 
megmutató dokumentumok. Semmi köze e kompozícióknak a néprajzi aprólé‑
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kossághoz és leíró jelleghez. Sokal inkább a részletekben az egészről kifejezőn valló 
szimbolizmushoz és szemléletbeli szürrealizmuzhoz. Erős kontúrok közé fogott 
szerkezet és forma erőteljes dinaimkája belső feszültséggel tölti el a képeit, mégis 
szelíd e lendület vizualitása, mely az ívelt formára alapuló vonalvezetésre épít. 

Tipikus témák: gyökerek, tárgyak, eresz, ólak és fészerek külső‑belső rész‑
leteteinek festői, szuggesztív, már‑már a banális tárgyakat magasztaló költészete. 
Gereblye, seprű, hordó, udvar, tájrészletek. 

Kétezres évek

A pasztell világa ez a periódus is, Hortobágy, Zsobok, Sólyomkővár, 
Gyergyóalfalu, Bugac, Szentendre akotótáboraiban hatékonyan és termékenyen ki-
használt technika. Néhány akrill itt-ott inkább kivétel, mint jellegzetesség. Eszménye: 
építeni egy világot, melyben a letűnt kor motívumai újraélednek egy erőteljes han-
gzásban ízzó szimfóniaként új képi valóságukban. 

A művész életének utolsó éveiben (2008/9) megfigyelhető egy előtűnő boltív, 
mint sírbolt-motívum, ugyanakkor jelentős hangsúlyt kap a madár, mint a lélek mo-
tívuma is az elkerülhetetlen halállal szembenéző művész hitének megfogalmazása-
ként, a szabadság, feltámadás, a remény tartalmainak kifejezőjeként.
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Sztánáról indult

Dr. Kós Károlyban valószínűleg a gyermekkori körülmények – a közvetlen 
természeti környezet és gyakori egyedüllét – fejlesztették nagyban a megfigyelő, 
boncoló, összerakó, a dolgok közti kapcsolatot fürkésző készsége mellett a mind‑
ezeket rajzban és írásban rögzítő készségét is. Bizony sok kísérletébe, gyakorlatá‑
ba és gyötrődésébe kerülhetett e készségek fejlesztése. 

Az egy időben tanítóskodást is vállalt Lev Tolsztoj megfigyelése szerint min‑
den normális gyermekben szunnyad egy csomó tehetség, a nagy kérdés az, hogy 
felismeri‑e és fejleszti‑e ezeket, és ha igen, hogyan használja fel: megmaradnak 
a maga szórakozására pótcselekvésként, vagy társadalmilag is hasznos tevékeny‑
ségként értékesíti. Kollégiumi magyar nyelv‑ és irodalomtanára (Konsza Samu) 
benne jövendő irodalmárt, szépírót, költőt látott, rajztanára (Gödri Ferenc) pedig 
festőnek készítette elő. Azonban ő ekkor már az emberrel való foglalkozás és neki 
használni akarás közvetlenebb útját keresve a falumunka–szociológia–népisme‑
ret felé tájékozódott, s végül is mindenféle képességét, így a feltételezett íróit és 
művészit is, az élethivatásul választott, mert fontos emberszolgálatként felfogott 
néprajzkutatásnak rendelte alá. Így elkerülte azt is, hogy az építész‑író apával vagy 
képzőművész bátyjával hasonlítsák össze. Bár így is volt olyan rosszmájú, aki azt 
mondta: könnyű neki, mert megtanult az apjától írni, vagy könnyű neki, hiszen 
náluk mindenki művész, ő is örökölte. Ez persze így nem igaz, hanem inkább 
az, amit gyermekkorára visszaemlékezve mondott: akarat, gyakorlat és kínlódás 
kell hozzá, s akkor valamelyes szintet minden néprajzkutató elérhet a rajzban 
való rögzítés és elemzés terén. És hogy ezt ő mennyire fontos kutatói kelléknek 
tartotta, mutatja, hogy két (egy román és egy magyar) tanulmányt is szentelt e 
kérdésnek, és hogy belement a „Dr. Kós Károly néprajzi grafikája” című kiállítá‑
sok rendezésébe. 

A néprajzkutatás szolgálatába állította a szervezőképességét is. Már mikós 
diák, majd teológus korában megmutatkozott, hogy van benne valamiféle tehet‑
ség arra, hogy valamilyen vélt igaz, szép ügyért mozgósítani tudta osztálytársait, 
évfolyamát, egy szűkebb baráti kört vagy a széles tanuló ifjúságot (osztályban, ké‑
zilabdakupa, falukutató csoport, népdaltanulás, falukönyvtár, színházi repertoár‑
javítás stb.). Sikere egyik titka az is lehetett, hogy mindenki láthatta: nem a maga 
személyét, hanem az ügyet tolta előtérbe, nem a szereplési vágy, hanem a megy‑
győződés hajtotta. Általános emberi és nemzetiségi szempontból egyaránt nagy 

szaBó zsolt
Hepehupa
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jelentőséget tulajdonított az önkéntes összefogásnak, ezért elvégzett 1939‑40‑ben 
egy szövetkezet‑szervezői tanfolyamot is. Bár tudományos kutatónak készülve 
ellene volt mindenféle politikai színezetű szervezetbe való belépésnek, kezdettől 
azon volt, hogy a néprajzkutatásban való roppant lemaradást látva felelőtlenség 
volna, ha az utolsó mohikán megható szerepében tetszelegve egyedül próbálkoz‑
nék okos lenni. Ezért azon kívül, hogy a maga munkáját is meg kellett tervez‑
nie és szerveznie (a felesleges szétszóródás és ideje szétaprózódása elkerülésére), 
igyekezett minden lehetőséget felhasználni társak bevonására, akár – pusztán a 
közös ügy fontosságára és szépségére és érdekességére hivatkozva – önkéntes 
kalákába állással, akár némi anyagi juttatás biztosításával, akár ha a munka ered‑
ményes volt, akkor az esedékes nyilvános és így erkölcsi, ritkábban esetleg anya‑
gi elismerés reményében. Mindent azzal az elgondolással is tette, hogy a közös 
munka során, a mellette dolgozók hozzá igazodva, vele beszélgetve, a fiatalabba‑
kat meg egyenesen oktatva szóban és levélben, a kész dolgozatok javítgatásával, 
egy időben munkatársakat és utódokat nevelt a szakmának.

A körülmények változásával újabb és újabb szervezési formákkal kellett pró‑
bálkoznia. Így pl. a két ízben is (1950 előtt és 1955–59 között) tanított az egye‑
temen, 1950–1979 közti években a múzeumi munkák vezetése mellett 1946–
1948 között a tájmúzeumi hálózattal, 1951–56 között, 1958‑ban és 1968‑69‑ben 
múzeumi, akadémiai és egyetemi kutatótáborokkal, 1970–81 között néprajzi 
cikkek szerzőinek felhajtásával a Művelődés számára, az 1973–83 között pedig a 
Népismereti Dolgozatok népes munkatársi gárdájának toborzásával, dolgoztatásá‑
val és a munkák állandó figyelemmel kísérésével, megvitatásával. A lehetőségek 
állandó változása ismételt újrakezdéseket és szervezési formákat követeltek, de 
ezek a közös munkák mind eredményesek voltak. Megmutatkozott ez mind az 
együttes terepmunkák, mind az egyenkénti megbeszélések, a levelezés és a ké‑
szülő dolgozatok észrevételekkel történő oda‑vissza küldése eredményeként ke‑
letkezett közös tanulmánykötetek nagy számában, valamint abban, hogy az így 
került nagyszámú önkéntes néprajzi gyűjtő‑kutató közül legalább tízen annyira 
elkötelezték magukat a néprajzzal és buzgó önképzéssel olyan szintet értek el, 
hogy a közlési lehetőségek megszaporodásával már ösztönzés nélkül is ismét je‑
lentkeztek munkáikkal. 

A kolozsvári Bolyai egyetemnek a román egyetembe történt beolvasztását 
(1959) követően a tanügyi téren egyre több hasonló célzatú intézkedés nyilvánva‑
lóvá tette, hogy a romániai magyarság nemzeti beolvasztására irányuló szándék‑
nak voltunk tanúi és szenvedő alanyai egy időben. Ilyen perspektíva mellett, ami‑
kor az 1970‑ben induló új nemzetiségi kiadó, a Kriterion igazgatója (Domokos 
Géza) vállalta néprajzi munkák kiadását is, azt mondta, hogy ki kell használni ezt 
a ki tudja meddig (most már tudjuk, hogy 1984‑ig!) tartó lehetőséget. Ki is hasz‑
nálták, mert az első munkája sikerén felbátorodott Kriterion és más kiadók nagy 
buzgalmukban a dr. Kós Károly és munkatársai s általa még ajánlott más szerzők 
munkáin kívül kihozott ugyancsak a néprajz számlájára írt több kisebb könyvet, a 
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megyei művelődési bizottságok kiadásában megjelent szép számú népművészeti 
mustra‑gyűjteményeket s más albumféléket nem is említve. A valóban néprajzi, 
együtt közel 9000 oldalnyit kitevő, nagy példányszámokban megjelent mintegy 
35 kötetre valóban ráillik a szellemi kincsekről szóló mondás, hogy szétosztásuk‑
kal nemhogy veszített volna, hanem csak növekedett értékük. Miközben e mun‑
kák eredményei beépültek a tudomány épületébe, az olvasók mind szélesebb kö‑
rének ismereteit és műveltségét gyarapítva az emberi és nemzetiségi önismeret 
munkálásán át a szülőföldtől való elidegenedést fékezték, az itthoni otthonlét ér‑
zését és annak tudatát erősítették, hogy az erdélyi magyarság elnyomatása dacára 
sem hitványabb más népeknél. 

Munkásságában a szellemi hagyományok kisebb területet foglalnak el, de 
ezen a téren is jelentőset alkotott. Sokat foglalkozott a temetkezéssel, a temetők‑
kel, de különösképpen a fejfákkal, gombfákkal (kopjafa). A Szilágyság gazdag fej‑
fáinak bemutatását éppen úgy neki köszönhetjük, mint ahogy számos székelyföl‑
di temetőt is lerajzolt. Amerre csak megfordult mindig felkereste a temetőket és 
megörökítette a legszebb és legjellegzetesebb sírjeleket (Ékes fejfáinkról. Művelődés 
1956, újraközölve a 2001. 6–9. számban, A székely fejfák kérdéséhez a Népélet és nép-
hagyomány című kötetben – 1972) 

Külön figyelemreméltó, hogy a Népi földművelés Kalotaszegen című 1944‑ben 
megvédett doktori disszertációjában, amely tavaly, dr. Kós Károly halálának hú‑
szadik évfordulójára ismét megjelent – és amelynek anyagát a szerző nagyobbára 
a ma Szilágy megyéhez tartozó Alszeg településeiről (Sztána, Kispetri, Zsobok, 
Váralmás) gyűjtötte –, egyes fejezeteiben a mezőgazdasági munkálatok – az er‑
dőirtástól a termény betakarításáig – kapcsán figyel a hiedelemvilágra is. Például: 
„A vad természet nem adja meg magát könnyen. Erre mutatnak a falvak hatá‑
ra távolabbi különös alakú, máig meg nem „szelídített” helyeihez fűződő hie‑
delmek, amelyek szerint még az emberrel ellenséges, ártalmas mitikus lények 
tanyáznak. A magyarókereki Kőhegy tengerszemében sárkány, a bánffyhunyadi 
Dűlőárkában gyémántot fúvó kígyó, a váralmási Dezsővára erdejében s másfelé 
is, főleg erdei forrásoknál a legényeket elcsábító s elveszejtő szépséges tündér‑kis‑
asszonyok, vagy az erdőben járókat ijesztgető, esetleg élelmüket ellopó erdei bo‑
szorkányok gyülekezőhelyei. Felsőfüldön és még több faluban él a hiedelem, 
hogy a határ valamely eldugottabb pontján a lidércek kincseket őriznek, amelyek 
azonban szerencsétlenséget hoznak a megtalálóikra. Az emberrel ellenséges vad 
természet megszemélyesítőivel találkozunk az alig 800 holdas határú Jákótelke 
némely távolabbi pontjához fűződő hiedelmekben, babonás történetekben is, így 
pl. a Mihesárka nevű erdei szakadékban „boszorkányok csuszinkáznak”, s aki az 
itteni forrás vizéből iszik, rögtön megéhezik; az erdei Cserekútnál is boszorká‑
nyok járkálnak „bivaltehenek” vagy cigányok alakjában; a Kövesberekben tehene‑
iket őrző legények esténként a lidérceket látják „szikrázni, villogni”; a Tókrittyén 
is lidércek járnak‑kelnek; a Súgó dűlőben hallani, hogy „a rosszak súgnak‑búg‑
nak”; a falu alsó vége alatti damosi hídról a vízárokban tanyázó boszorkányok 
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zenebonáló dorbézolása hallható; ugyancsak Jákótelkén napnyugta után a hegy‑
tetőn fehírember, este a temetőben pedig ördöng ijesztgeti az arra járókat, holdvi‑
lágos éjszakán a patak felé nézelődő legényeket a vízen „feredőző fehírasszonyok” 
rontják meg. Jól szemléltetik az ilyenféle hiedelmek, hogy a falusi földműves 
tudatában az általa még kevéssé ismert helyek, a természet mennyire ellenséges 
viselkedésű lehet az őt meghódítani, leigázni és kultúrtájjá alakítani akaró ember‑
rel szemben.”

Ugyancsak a tavalyi évforduló kapcsán sikerült a kolozsvári, a zilahi és a szil‑
ágysomlyói kiállításokon, a sztánai emlékszoba felavatásával felhívni a figyelmet 
dr. Kós Károly néprajztudós Szilágy megyéhez is ezer szállal kapcsolódó hagyaté‑
kára. Jó lenne, ha két év múlva a 2019‑es centenáriumán méltóképpen emlékez‑
hetnénk meg Sztána méltán leghíresebb szülöttéről.
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  Doctorul Ioan PUȘCAȘ - o viaţă dedicată 
medicinii şi sportului

 Motto: „ Medicina este ştiinţa şi conştiinţa încălzite de iubire faţă de oameni”.
             Iuliu HAȚIEGANU (1885‑1959), renumit medic internist şi membru 

al Academiei Române
 

Luni, 10 iulie 2017, s‑au împlinit 85 de 
ani de la naşterea doctorului Ioan PUŞCAŞ 
– celebru medic şimleuan, sălăjean, naţional 
şi internaţional, un cercetător performant în 
gastroenterologie, cel care a inventat miracu‑
losul medicament „ULCOSILVANIL”, pentru 
tratarea ulcerelor gastrice şi duodenale (în anul 
1972, brevetat în 89 de ţări) şi a avut un rol deci‑
siv în construirea modernei instituţii medicale, 
care‑i poartă numele: Spitalul Orăşenesc „Prof. 
Dr. Ioan Puşcaş” Şimleu Silvaniei. El a văzut 
lumina zilei în a zecea zi a lunii lui Cuptor (iu‑
lie) 1932, în localitatea sălăjeană Treznea (ates‑
tată documentar în anul 1440, Ewrdegkuth), de‑

clarată „localitate‑martir” în anul 1995. 
 Cu acest prilej, duminică 9 iulie 2017, din iniţiativa organizaţiei oraşului 

Şimleu Silvaniei a Partidului Naţional Ţărănesc Creştin Democrat (PNŢCD), 
s‑au desfăşurat două activităţi de comemorare a distinsului prof. univ.dr.docent 
Ioan Puşcaş. S‑au implicat în mod substanţial: Marius Ilieş – preşedinte PNŢCD 
Şimleu Silvaniei, Delia Elena Pop – secretar şi Marius Hiriş – membru.

 Prima activitate a avut loc la Biserica Ortodoxă cu hramul „Adormirea 
Maicii Domnului” din Treznea. După încheierea Sfintei Liturghii, s‑a ofici‑
at un parastas în memoria dr. Ioan Puşcaş, prin contribuţia fiicei sale, dr. Iuliana 
Carmen Puşcaş‑Herea. Acolo, în faţa multor enoriaşi localnici şi a invitaţilor, au 
vorbit despre dr. Ioan Puşcaş preotul paroh Ionuţ Ştirb şi prof.univ.dr.ing. Barbu I. 
Bălan – preşedinte executiv al Federaţiei Naţionale a Românilor Persecutaţi Etnic 

marin şteFan
Magazin Sălăjean
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(FNRPE) „PRO MEMORIA 1940‑1945” şi redactor coordonator al Revistei 
„PRO MEMORIA 1940‑1945”. Au fost depuse coroane de flori şi jerbe la mor‑
mântul dr. Ioan Puşcaş şi s‑a vizitat Casa Memorială „Profesor Doctor Ioan Puşcaş” 
10.07.1932 – 04.04.2015.

 A doua activitate s‑a organizat la Centrul Naţional de Informare şi 
Promovare Turistică (CNIPT) din Şimleu Silvaniei, unde s‑a desfăşurat simpo‑
zionul „Profesor Doctor Ioan Puşcaş – o viaţă, o carieră”, în prezenţa unora dintre 
invitaţii nominalizaţi de organizatori, cei care l‑au cunoscut şi au apreciat activitatea 
acestuia. Din păcate, unii dintre invitaţi au lipsit...

 După deschiderea oficială a drd. Daniel Stejerean – director al CNIPT 
Şimleu Silvaniei, sub coordonarea doamnei Delia Elena Pop, au ţinut expozeuri 
tematice: Luminiţa Paşca – jurist la Primăria Şimleu Silvaniei, prezentând şi mesa‑
jul ing. Septimiu Cătălin Ţurcaş – primarul oraşului Şimleu Silvaniei; Anton Jan 
Criste – preşedinte al PNŢCD, filiala Sălaj – activitatea politică a dr. Ioan Puşcaş; 
prof. Barbu I. Bălan din Cluj‑Napoca, prieten bun al dr. Ioan Puşcaş – selecţiuni 
din articolul publicat în nr. 2 (46) 2015 al Revistei „PRO MEMORIA 1940‑1945” 
despre ceremonia de pomenire şi înhumare a dr. Ioan Puşcaş, adăugând un „ma‑
drigal de ultimă oră”; dr.chim. Marcela Coltău – manager al Spitalului Orăşenesc 
„Prof.Dr. Ioan Puşcaş” Şimleu Silvaniei – viaţa şi activitatea mediclă ale dr.Ioan 
Puşcaş şi Marius Ilieş – personalitatea dr. Ioan Puşcaş. Concomitent cu discursurile 
acestora s‑a derulat şi o pilduitoare proiecţie video tematică, realizată de Ovidiu 
(Mugur)Teieru – reprezentant al mass‑média sălăjeană. Prezint, în continuare, câ‑
teva „date” regăsite în aceste cuvântări.

Doctorul Ioan Puşcaş a absolvit Facultatea de Medicină din Timişoara 
(1952‑1958) şi a obţinut doctoratul în ştiinţe medicale în anul 1972. A 
avut un bun parcurs profesional, fiind: medic de circumscripţie (Comuna 
Plopiş, 1958‑1962), medic secundar (Oradea, 1962‑1963), medic speci‑
alist boli interne (Şimleu Silvaniei, 1965‑1972), medic primar boli inter‑
ne (Şimleu Silvaniei, din anul 1972), medic şef secţia boli interne (Şimleu 
Silvaniei, 1973‑1987), medic primar gastroenterolog (Şimleu Silvaniei, din 
anul 1977), director al Spitalului Orăşenesc Şimleu Silvaniei (1987‑1989), 
director al Centrului de Cercetări şi Asistenţă Medicală din Şimleu Silvaniei 
(1990‑2004)), profesor asociat de medicină internă la Universitatea de 
Medicină şi Farmacie din Timişoara (1995), profesor de medicină internă 
şi gastroenterologie la Facultatea de Medicină din Oradea (1996‑2010) şi 
prorector al Universităţii din Oradea (1996‑2004). Dr. Ioan Puşcaş a intro‑
dus endoscopia digestivă optică (Şimleu Silvaniei, 1975), videoendoscopul 
optic (prima dată în România, 1980) şi videoendoscopia electronică (Şimleu 
Silvaniei, 1985). A fost conducător al cursului de competenţă în endoscopie 
digestivă, diagnostic şi terapeutică (din anul 1999) şi conducător de doctora‑
te în medicină (din anul 2000).
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 În această conjunctură, dr. Ioan Puşcaş a fost un prodigios inventator 
(42 de brevete şi 126 de descoperiri medicale) şi un ctitor cu aleasă voca‑
ţie, născut în „zodia patriotismului” (cum ziceam eu la înmormântarea sa). 
Da, pentru că s‑a implicat în viaţa politică şi civică şimleuană şi sălăjeană. 
Încă din tinereţe, în anul 1979, a înfiinţat cu un grup de intelectuali sălăjeni 
„Clubul de la Bocşa”, unde s‑a născut propunerea ca ziua de 1 Decembrie 
să fie „Ziua Naţională a României”!  A fost preşedinte al PNŢCD Sălaj, 
preşedinte al Fundaţiei Cultural‑Istorice „Iuliu Maniu”, preşedinte al 
Fundaţiei „Gheorghe Pop de Băseşti – Maramureş”, preşedinte al Asociaţiei 
Refugiaţilor, Expulzaţilor, Deportaţilor şi Deţinuţilor Politici din Sălaj şi vi‑
cepreşedinte al FNRPE. A iniţiat şi a sprijinit cu mult devotament ridica‑
rea monumentelor din comunele Ip şi Treznea şi nominalizarea acestora ca 
„Localităţi Martir ale Neamului Românesc”.

Dr.Ioan Puşcaş a fost un fervent susţinător al devizei „Mens sana in 
corpore sano”, pentru că, antrenând corpul, antrenăm mintea. El a fost un 
bun jucător de volei şi apreciat conducător al echipei de volei „Silvania” 
Şimleu Silvaniei, cea care a activat mulţi ani în Divizia Naţională „B” şi cinci 
ani în Divizia Naţională „A”. După ce s‑a clasat pe locul III în campionatul 
anului 1982 (după Dinamo şi Steaua), echipa „Silvania” a câştigat „Cupa 
Balcanică”, în anul 1983!

Dr. Ioan Pușcaș a avut peste 600 de articole și comunicări științifice 
de specialitate, fiind autor și coautor la 17 tratate și cărți medicale apărute la 
edituri din România și din străinătate. El a fost „om al anului” de mai multe 
ori, nominalizat de către Institutul Biografic din Cambridge (Anglia), pre‑
cum şi de către American Biografical Institute printre „5000 Personalităţi ale 
Lumii” şi  „500 Oameni influenţi ai Lumii”. A fost „Doctor Honoris Causa” 
al Universităţii „Vasile Goldiş” din Arad, membru al Asociaţiei Balcanice de 
Medicină, Visiting‑Professor al Universităţii de Medicină „Hypocrate” din 
Atena, al Academiei de Ştiinţe din New York, al Societăţilor Panamericane, 
Argentiniene, Mexicane şi Americane de Gastroenterologie şi al Societăţii 
Americane de Endocrinologie. A fost prezent la numeroase manifestări 
şi congrese de specialitate internaţionale, organizând, printre altele, pri‑
mul simpozion internaţional „Progrese în Fiziopatologia şi Tratamentul 
Ulcerului Gastric şi Duodenal”, desfăşurat în România (Băile Felix‑Oradea, 
octombrie 1985), la care au participat peste 700 de medici, reprezentând 
„elita gastroenterologiei mondiale”.

În anul 1974, dr. Ioan Puşcaş a fost decorat cu Ordinul „Meritul ştiin‑
ţific” – clasa a III‑a, fiind primul „Cetăţean de Onoare” al oraşului Şimleu 
Silvaniei şi al localităţilor Treznea (Sălaj) şi Băseşti (Maramureş). Despre 
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viaţa şi activitatea lui Ioan Puşcaş se regăsesc date concrete în Dicţionarele 
Biobibliografice „OAMENI DE SEAMĂ AI SĂLAJULUI” (Zalău – 2006, 
volumul II, paginile 167‑170) şi „SĂLAJ – OAMENI ŞI OPERE” (Editura 
Dacia XXI, 2011, paginile 273‑274).

Din păcate, dr. Ioan Puşcaş a părăsit această frumoasă viaţă pământeană 
în dimineaţa zilei de 4 aprilie 2015. Pentru valoroasa sa activitate medicală, 
cutural‑istorică şi sportivă, dr. Ioan Puşcaş a fost, este şi rămâne un om de 
seamă al Sălajului şi al României, o personalitate cunoscută şi apreciată în lu‑
mea întreagă. El a fost un om care a trăit lângă oameni şi pentru oameni. Iată 
câteva considerente exprimate la simpozion: „A fost o personalitate puternică, 
ascultat şi respectat în diferite medii sociale, iar asta a ajutat la propagarea ideilor naţio-
nalist-ţărăniste într-o societate spălată pe creier, după zeci de ani de comunism” (Anton 
Jan Criste); „Pentru noi, şimleuanii, doctorul Ioan Puşcaş este o emblemă, o veritabilă 
carte de vizită oriunde am ieşi în lume, pentru că atunci când vorbim despre provenienţa 
natală, este imposibil ca cineva să nu asocieze oraşul Şimleu Silvaniei cu numele său” 
(Septimiu Cătălin Ţurcaş); „Spitalul pe care l-a construit şi care îi poartă numele, 
casa memorială din localitatea natală, la fel ca şi mormântul său din Treznea, vor fi 
locuri de aducere-aminte, puncte de referinţă pentru apropiaţi, pentru prieteni, pentru 
cei pe care i-a format, pentru cei pe care i-a iubit şi l-au iubit, şi în amintirile cărora 
doctorul Ioan Puşcaş va continua să trăiască frumos. Să aducem, aşadar, în activitatea, 
în viaţa şi în preocupările noastre zilnice o părticică din tot ceea ce profesorul Ioan Puşcaş 
ne-a lăsat, ne-a învăţat şi ne-a îndrumat” (Marcela Coltău); Una dintre marile 
bucurii ale dr. Ioan Puşcaş ar fi fost să poată vedea statuia lui Iuliu Maniu din centrul 
oraşului, realizată de Primăria Şimleu Silvaniei şi cred că ar fi contribuit la realizarea 
acesteia, fiind mulţumit de acest lucru” (Delia Elena Pop); Doctorul Ioan Puşcaş a 
fost o fire vulcanică, sinceră şi eu ştiu că ceea ce gândea, aia spunea. Era o personalitate 
exuberantă, care, oriunde mergea, era în centrul atenţiei, indiferent de natura evenimen-
tului, comunicând deschis cu fiecare interlocutor” (Marius Ilieş). Profesorul Barbu 
I. Bălan şi‑a încheiat discursul cu această parafrază poetică: „A fost un OM – 
precum un pisc de munte-n soare, / Cu ochii – doi copii în sărbătoare, / Cu inima – o 
mare-n vijelie, / Cu gândurile – aripi de vultan, / Trăind o viaţă plină de elan / Şi care 
într-o zi s-a stins, ca o făclie, / Dar îi simţim şi azi lumina şi căldura vie...”. A conti‑
nuat, spunând: „Fie-i ţărâna uşoară şi viaţa-i măreaţă în veci pomenită!”.
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La Ip, comemorarea martirilor cu 
adoraţie şi gratitudine!

Motto: „Martirajul este la capătul unui drum pe care n-aş fi mers niciodată”.
 Anatole FRANCE (1844 – 1924), poet, prozator şi critic literar 

francez

Joi, 14 septembrie 2017, în comuna Ip (atestată documentar în anul 
1208), declarată „Localitate Martir a Neamului Românesc” (prin legiferarea 
Parlamentului României, în anul 1995), s‑au comemorat martirii, cu adoraţie şi 
gratitudine! Această celebrare solemnă a fost prilejuită de împlinirea a 77 de ani de 
la asasinatul barbar comis de trupele horthyste asupra românilor din frumoasa aşe‑
zare, situată în partea de vest a Sălajului, la poalele Colinelor Toglaciului, pe cursul 
superior al Râului Barcău. Acest omor cu premeditare s‑a întâmplat în noaptea de 
13 spre 14 septembrie 1940, din cauza abuzivului Dictat de la Viena, din 30 august 
1940. Atunci, au fost omorâţi 157 de oameni nevinovaţi şi lipsiţi de orice apărare, 
de la copii şi femei însărcinate, până la bărbaţi robuşti şi la bătrâni, ca urmare a 
unui motiv inventat, unul mincinos şi înşelător, pentru justificarea acestei acţiuni 
criminale. Ce a urmat a fost ceva groaznic, de nedescris, pentru paşnicii români. 
Şi, culmea!, detestabilul masacru a avut loc în Ziua Înălţării Sfintei Cruci, de parcă 
dezgustătorul Horty Miklós şi „honvezii” lui, în frunte cu lt. Vasvári Zoltán şi în 
cârdăşie cu câţiva maghiari localnici, n‑ar fi fost creştini...

În acest context, prima parte a ceremoniei a avut loc la Mormântul Eroilor, 
unde, pe placa de pe groapa comună, sunt inscripţionate numele şi vârsta celor 157 
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de victime ale acelui masacru abominabil.  Au fost prezente multe persoane, printre 
care s‑au aflat urmaşi şi rude ale martirilor, locuitori ai comunei şi nu numai, ofi‑
cialităţi locale şi judeţene, oameni de cultură, reprezentanţi ai: unor instituţii sălă‑
jene, partide politice, Asociaţiei Cultul Eroilor „Regina Maria”,  Asociaţiei sălăjene 
a românilor persecutaţi, refugiaţi, expulzaţi sau deportaţi din motive etnice, copii, 
elevi şi studenţi (Nota Bene!), invitați etc. Mai întâi, în faţa sutelor de credincioşi, 
s‑a săvârşit slujba de pomenire a martirilor de către preoţi ai Bisericii Ortodoxe şi 
ai Bisericii Greco‑Catolice.

Ceremonia militar‑religioasă a debutat cu primirea oficială a domnilor: 
Végh Alexandru – subprefect al judeţului Sălaj, col. Ştefan Toader – comandan‑
tul Regimentului 69 Artilerie Mixtă „SILVANIA” şi Márkus László – primarul 
comunei Ip, pe un „marş de întâmpinare” executat de Fanfara „Promenada” din 
Zalău (dirijor, Lucian Pop). A urmat intonarea Imnului Naţional al României şi o 
alocuţiune tematică a maistrului militar Nicoleta Ioana Sîrca (Garnizoana Şimleu 
Silvaniei), cea care a coordonat întreaga activitate, spunând, printre altele: [...] „În 
fiecare an, sătenii din Ip – comună declarată martir în anul 1995, militarii din judeţul Sălaj, 
preoţii, autorităţile locale, judeţene şi centrale urcă poteca spre Mormântul Martirilor din locali-
attea Ip. Urcă acest drum spre istoria acestor locuri, cu respect profund pentru martirii lor, care 
au murit având o singură vină, aceea de a fi români”. [...].

S‑a continuat cu păstrarea unui moment de reculegere în memoria marti‑
rilor şi cu săvârşirea serviciului religios, făcându‑se şi parastasul pentru martiri. 



Marin Ştefan / Anuarul presei sălăjene 2017 • 183

Apoi, în timpul intonării „Imnului Eroilor”, au depus jerbe şi coroane de flori: 
Grupul Parlamentar Sălaj, Prefectura Sălaj, Primăria şi Consiliul Local Ip, Primăria 
şi Consiliul Local Zalău, Primăria şi Consiliul Local Şimleu Silvaniei, Consiliul 
Judeţean Sălaj, Ministerul Apărării Naţionale, Cadrele militare în rezervă şi în 
retragere, Asociaţia Cultul Eroilor „Regina Maria” şi Veteranii de război, Şcoala 
Gimnazială nr.1 Ip, Direcţia Silvică Sălaj, Parohia Ortodoxă Ip, Parohia Greco‑
Catolică Ip, Direcţia Judeţeană de Cultură Sălaj, Partidul Social Democrat Sălaj, 
Partidul Social Democrat Ip, Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor, Partidul 
Naţional Liberal, Uniunea Democrată Maghiară din România, Partidul România 
Unită, Partidul România Mare Bihor,  Partidul Naţional Ţărănesc Creştin 
Democrat Sălaj şi Partidul Uniunea Salvaţi România Sălaj.

Partea a doua a activităţilor de comemorare a martirilor s‑a desfăşurat la 
Monumentul Eroilor Martiri din centrul comunei Ip (realizat de sculptorul 
clujean Aurel Terec, în anul 1983), unde subprefectul Végh Alexandru şi col. Ştefan 
Toader au primit onorul din partea Gărzii de Onoare. După intonarea Imnului 
Naţional al României, din nou, m.m. Nicoleta Ioana Sîrca a avut o alocuţiune, ur‑
mată de un Te Deum şi parastasul pentru martiri, precum şi de două mesaje inedite 
(părerea mea), urmărite cu atenţie de cei prezenţi şi răsplătite cu aplauze.

Astfel, în discursul său, Végh Alexandru, adresându‑se asistenţei, a spus: „Se 
împlinesc, în aceste zile, 77 de ani de la masacrele horthyste ce au avut loc în mai multe localităţi 
din Transilvania. În judeţul nostru a plătit cu tribut de sânge şi comunitatea din Ip, motiv pen-
tru care, la începutul fiecărei toamne, comemorăm jertfa martirilor ce au trecut atunci în nefiinţă. 
Trecând peste durerea imensă a pierderii unor suflete nevinovate, sălăjenii au dovedit, în cele 
peste şapte decenii scurse de la însângerata toamnă a anului 1940, că ceea ce s-a întâmplat în 
acele zile nu caracterizează nici relaţia dintre români şi maghiari, ca naţii, şi cu atât mai puţin 
pe cele dintre românii şi maghiarii care trăiesc împreună pe aceste meleaguri. Iertăm, dar nu 
uităm!, cred că 

acesta ar trebui să fie sloganul care să ne caracterizeze sentimentele celor care 
trăim aici – români, maghiari, slovaci sau orice alte naţionalităţi. Îmi exprim spe‑
ranţa că rănile trecutului s‑au vindecat şi, dacă nu mai putem da timpul înapoi pen‑
tru a scrie istoria, putem privi cu speranţă în prezent şi la viitor pentru a construi 
împreună ‑  românii, maghiarii şi alte naţionalităţi ‑  o comunitate locală puternică, 
unită şi mai bogată spiritual şi economic. Putem alege să revedem la infinit, cu ochii 
minţii, ca într‑un film de groază, scenele monstruoase din septembrie 1940, de la 
Ip, Treznea şi alte localităţi martir din Transilvania. Putem alege să ne victimizăm 
permanent, privind acuzator spre maghiarii care au ucis românii nevinovaţi. Sau 
putem alege calea dialogului, colaborării şi respectului reciproc, venind împreună 
la mormântul martirilor, pentru a depune, cu respect, o floare şi un pios omagiu. 
Peste toate acestea însă, trebuie să înţelegem că prezentul nu este vinovat pentru 
trecut, ci doar pentru viitor. Iar într‑o Românie membră a Uniunii Europene, vii‑
torul trebuie să fie al unităţii în diversitate. De aceea, mesajul meu este un îndemn 
la unitate, pentru că doar împreună ne putem clădi o viaţă mai bună. Doar îm‑
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preună, cu toleranţă şi respect reciproc, putem trece cu bine peste toate greutăţile, 
indiferent de naţionalitatea, religia sau apartenenţa politică. Chiar dacă traversăm 
o perioadă cu multe provocări, atât pe plan naţional, cât şi internaţional, asemenea 
evenimente, ca cele de la Ip şi Treznea, nu trebuie să se mai repete, iar noi, generaţia 
de astăzi, trebuie să lăsăm în urma noastră un viitor solid pentru copiii noştri. Aşa 
să ne ajute Dumnezeu! Vă mulţumesc!”.

De asemena, Márkus László, în 
cuvântarea sa, a zis: „Cum am auzit, au 
trecut 77 de ani de la tragicul eveniment în 
amintirea căruia ne întâlnim aici, în mod 
tradiţional, la data de 14 septembrie, să 
comemorăm martirii comunei Ip, care au 
murit şi au devenit eroii noştri, ai tuturor. 
A trecut de atunci viaţa unui om. Nouă 
ni s-a dat şansa să o trăim, să ajungem la 

această vârstă frumoasă. De grija Domnului şi de noi depinde cum o trăim. Ne-am 
întrunit să ne aplecăm capul în faţa acelor consăteni nevinovaţi, care au devenit victime 
ale unor evenimente îngrozitoare. Morţii noştri ne transmit mesajul de iubire în loc de 
ură, pace în loc de război, prosperitate în locul sărăciei. Datoria noastră este să respectăm 
voinţa lor, să facem totul ca în comuna, în ţara noastră, în Europa noastră să clădim 
un viitor frumos, comun, bazat pe stimă şi respect reciproc, bazat pe înţelegere, toleran-
ţă, dragoste pentru plaiul natal comun. Acum, când apele sunt tulburi pe tot globul, 
nesiguranţa, războaiele, conflictele, sărăcia domină în alte părţi ale lumii, avem şi mai 
mare nevoie unul de altul, de menţinerea păcii şi a bunelor relaţii între noi. Să avem 
grijă de tot ce am clădit împreună, atât în comunităţile noastre, cât şi în sufletele copiilor 
noştri. Doresc ca acest parc cu Monumentul Eroilor să devină atât parcul trecutului 
trist şi, totodată, parcul viitorului, al speranţelor, al prieteniei. Un parc unde îşi găseşte 
locul şi tristeţea şi amintirea, dar, mai ales, iubirea, fericirea şi sentimentul scump de a 
trăi împreună. Nu putem, unul fără celălalt, clădi un viitor sigur pentru copiii noştri 
decât respectând reciproc istoria, tradiţiile, cultura, religia şi limba maternă a celuilalt. 
Locuitorii comunei Ip înţeleg şi trăiesc zi cu zi acest mesaj. Convieţuirea noastră este 
exemplară. Trimit acest mesaj tuturor care gândesc altfel, ori în ţară, ori peste hotare. 
Stimaţi oaspeţi, dragi invitaţi, eu sunt convins că nu vom uita niciodată pe acei cetăţeni 
nevinovaţi, şi moartea lor ne face mai înţelepţi, mai buni, mai drepţi decât cei care au 
adus acele decizii,  în acele vremuri. Dumnezeu să-i odihnească în linişte şi în pace! Vă 
mulţumesc, tuturor, pentru participare!”.

Şi acolo, odată cu intonarea „Imnului Eroilor”, au depus coroane 
de flori: Grupul Parlamentar Sălaj, Prefectura Judeţului Sălaj, Primăria şi 
Consiliul Local Ip şi Consiliul Judeţean Sălaj.
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Apoi, Ioan Pintea – referent la Casa Municipală de Cultură Zalău, a lan‑
sat Broşura „Eroii sălăjeni şi faptele lor”, apărută la Editura „Caiete Silvane” 
(ca supliment al Revistei de cultură „Caiete Silvane”), cu sprijinul financiar 
al Centrului de Cultură şi Artă Sălaj. Broşura este „rodul” desfăşurării ediţiei 
a opta a concursului de eseuri cu acelaşi titlu, la care au participat 43 de elevi, 
10 dintre ei fiind desemnaţi câştigători. În discursul său, Ioan Pintea a mai 
reliefat: „Concursul s-a desfăşurat cu sprijinul constant al partenerilor: Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Sălaj, Biblioteca Judeţeană Ioniţă Scipione Bădescu Zalău, Asociaţia 
Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” – filiala Sălaj, Direcţia Judeţeană Sălaj a 
Arhivelor Naţionale şi Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, cărora le mulţumim 
pentru tot suportul oferit şi sperăm să îi avem alături de noi şi la ediţiile următoare ale 
concursului. Apariţia broşurii este materializarea parteneriatului stabilit cu Centrul de 
Cultură şi Artă Sălaj, căruia îi mulţumim pentru implicare”. Mai multe exemplare 
au fost oferite unor „norocoşi” participanţi.

În continuare, s‑a desfăşurat un scurt program cultural‑artistic. Un 
grup de fete din satul Cosniciu de Sus (comuna Ip) a interpretat cântece‑
le „Avem o ţară” şi „Doamne, ocroteşte‑i pe români!”, iar Grupul Vocal al 
Şcolii Gimnaziale n.1 din Ip (coordonat de prof. Sorin Moldovan) a pre‑
zentat melodiile: Haidi, hai!; Rugă; Dimineţi cu ferestre deschise; Zori de 
zi şi Cântec de oameni. Ambele formaţii au fost răsplătite cu aplauze bine‑
meritate de cei prezenţi. De asemenea, eleva Alice Ghile (Liceul de Artă 
„Ioan Sima” Zalău, clasa a V‑a) a impresionat întreaga asistenţă, interpretând 
„Oda martirilor din Treznea şi Ip”, pe textul lui Nicolae Ionaşcu (locuitor şi 
martor la masacrul de la Ip), muzica Doinei Micle şi aranjamentul pentru 
fanfară al dirijorului Lucian Pop.

Activităţile dedicate comemorării martirilor din comuna Ip s‑au în‑
cheiat cu atractiva defilare a Gărzii de Onoare, alcătuită din: militari ai 
Regimentului 69 Artilerie Mixtă „SILVANIA”, mare unitate din cadrul 
Diviziei 4 Infanterie „GEMINA”, având în frunte Drapelul de Luptă (sub 
comanda mr. Florin Burghelea), un pluton al Inspectoratului de Jandarmi 
Sălaj (comandat de mr. Claudiu Bogdan) şi un pluton al Inspectoratului 
pentru Situaţii de Urgenţă „Porolissum” Sălaj (condus de mr. Ioan Mălan), 
cu onorul prezentat de Fanfara „Promenada”, precum şi cu o masă comună 
creştină, la Căminul Cultural din Ip.

Dumnezeu să-i odihnească în pace pe toţi martirii neamului 
românesc!
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  Inaugurarea Monumentului 
„Iuliu Maniu – făuritor de ţară”
Motto: „ Personalitatea autentică rezistă în orice împrejurări, chiar şi pe rug”.

Mircea Eliade (1907 - 1986), filozof şi scriitor român

La început de Făurar, după Praznicul Întâmpinarea Domnului, dumi‑
nică, 5 februarie 2017, una dintre aşteptarile şimleuanilor, şi nu numai, s‑a 
materializat. Este vorba despre inaugurarea Monumentului lui Iuliu Maniu, 
cel numit „făuritor de ţară”, personalitate marcantă a vieţii politice româ‑
neşti,  mare patriot şi om de stat, luptător intransingent pentru întregirea 
neamului românesc şi democraţiei, aici, în Şimleu Silvaniei, oraş în care 
s‑a născut şi unde şi‑a petrecut o parte din copilăria sa. Aici, unde a fost 
înfiinţată Fundaţia Cultural‑Istorică „Iuliu Maniu” (Str. 1 Decembrie 1918 
nr.19) şi s‑a amenajat Muzeul Memorial „Iuliu Maniu” (mutat la Bădăcin, 
în demisolul Bisericii Greco‑Catolice), iar acesta a fost declarat „Cetăţean de 
Onoare al oraşului Şimleu Silvaniei”. Iuliu Maniu a îndeplinit multe func‑
ţii, printre care: deputat în Parlamentul de la Budapesta (1906‑1910, unde 
a afirmat şi apărat drepturile şi interesele legitime ale românilor transilvă‑
neni), organizator important al Marii Uniri de la Alba Iulia (1 Decembrie 
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1918), preşedinte şi ministru al resortului de Interne al Consiliului Dirigent 
(1918‑1920), preşedinte al Partidului Naţional Român (1918‑1926) şi al 
Partidului Naţional Ţărănesc (1926‑1933 şi 1937‑1947), prim‑ministru 
(1928‑1930, iunie‑octombrie 1930 şi 1932‑1933) şi membru de onoare al 
Academiei Române (din 1919). El a fost un partizan consecvent al demo‑
craţiei, condamnând regimurile autoritare, dictatoriale şi totalitar‑comunis‑

te din România acelor vremuri. 
Evenimentul s‑a petrecut în ziua comemorării a 64 de ani de la tre‑

cerea sa forţată în lumea celor veşnici (5 februarie 1953), în închisoarea 
comunistă de tristă amintire de la Sighetul Marmaţiei, fiind organizat de 
către: Primăria oraşului Şimleu Silvaniei, Parohia Greco‑Catolică Bădăcin 
şi Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) Şimleu 
Silvaniei, în colaborare cu Muzeul de Istorie şi Artă Zalău, Biblioteca 
Judeţeană Sălaj, Centrul de Cultură şi Artă Sălaj, Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură Sălaj şi postul „Radio Maria” din Oradea. Activităţile au început 
cu Sfânta Liturghie şi Parastasul pentru familia Maniu, la Biserica Greco‑
Catolică „Sfânta Treime”. Apoi, în centrul oraşului, Grupul folcloric „Dealul 
Ţarinei” din Bădăcin (coordonatoare, înv. Florica Man) şi  un grup de elevi 
de la CN „Simion Bărnuţiu” din Şimleu Silvaniei, îmbrăcaţi în frumoase 
costume populare româneşti, au cântat  Imnul de Stat al României. În apla‑
uzele participanţilor, a fost dezvelit şi inaugurat Monumentul marelui om 
politic Iuliu Maniu, de către Septimiu Cătălin Ţurcaş – primarul oraşului 
Şimleu Silvaniei şi sculptorul sibian Nicu Mihoc. Acesta este un adevărat 
Memorial, o operă de artă superbă, cu o solee din granit care crează conturul 
României Mari, având în centru piedestalul pe care se află statuia din bronz 
a lui Iuliu Maniu. Este încântător, pe măsura personajului întruchipat, mare 
om de stat al României Moderne. Sfinţirea monumentului a fost făcută de 
către Biserica Greco‑Catolică, iar Parastasul de către Biserica Ortodoxă, în 
faţa unei asistenţe formată din cetăţeni ai oraşului şi nu numai, personali‑
tăţi locale, judeţene şi naţionale, invitaţi şi reprezentanţi ai presei scrise şi 
audiovizuale.

Au ţinut discursuri tematice, deosebit de „aplicate”, argumentate prin 
prisma evenimentului şi reprezentativitatea autorilor: Septimiu Cătălin 
Ţurcaş („... După 27 de ani, şimleuanii dau Cezarului ce este al Cezarului... Dorinţa 
şimleuanilor, de 27 de ani încoace, a fost să-l vadă pe Iuliu Maniu apreciat la adevărata 
personalitate şi adevărata valoare, ale celui mai important român care s-a născut în ora-
şul Şimleu Silvaniei, Iuliu Maniu... Domnul Nicu Mihoc a venit nu cu ideea unui 
bust, ci cu ideea unui Memorial dedicat lui Iuliu Maniu şi vreau să-i mulţumesc din 
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suflet pentru că a făcut acest dar de seamă oraşului Şimleu Silvaniei...”); Alexandru 
Pugna – secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, care a 
transmis salutul ministrului Ionuţ Popescu („...Sunt foarte fericit că văd, poate, 
cea mai frumoasă lucrare dedicată lui Iuliu Maniu, aşezată aici, la dumneavoastră, 
la Şimleu Silvaniei... Mă bucur să văd că Iuliu Maniu primeşte onoarea şi recu-
noştinţa neamului pentru care s-a jertfit...La minister există un proiect depus pentru 
Casa Memorială de la Bădăcin. Mă leg în faţa dumneavoastră să mă ocup personal 
de acel proiect, ca să primească finanţare şi să rezolvăm această problemă, împreu-
nă cu dl. ministru Ionuţ Vulpescu...”); Lucian Bode – deputat în Parlamentul 
României („...Aducem un omagiu unuia dintre cei mai respectaţi oameni politici din 
istoria României, Iuliu Maniu. Simbol al rezistenţei şi al patriotismului, acesta a rămas 
în memoria noastră drept unul dintre cei mai devotaţi făuritori ai destinului României 
Moderne...”); Daniel Buda – europarlamentar român („...Îl cinstim, aşa cum se 
cuvine, pe cel care a fost mai mult decât un făuritor de neam şi ţară... Iuliu Maniu, în 
1923, spunea că Europa are nevoie de mai mult decât o naţiune puternică, are nevoie de 
state puternice şi el, practic, a anticipat crearea Uniunii Europene...”); Nicu Mihoc, a 
vorbit despre simbolistica memorialului („...În principiu, am vrut să evidenţiez 
calitatea lui Iuliu Maniu, şi ca om, şi ca făuritor de ţară. Am construit partea de statuie 
bazată pe tradiţie... Îi înmânez preotului Cristian Borz un cadou din partea firmei 
noastre, un tablou al lui Iuliu Maniu. Ştiu că i-am promis mai mult, dar o să vină, 
probabil, pe măsură ce lucrările avansează la Casa Memorială...”).

Au fost depuse coroane de 
flori şi jerbe de către oficialităţi, iar 
printre depunători s‑au aflat şi gru‑
purile de elevi, sub îndrumarea pro‑
fesoarelor: Maria Borz (Şcoala nr. 1 
Pericei), Liana Man (Şcoala „Iuliu 
Maniu” Bădăcin) şi Liana Chiş 
(Şcoala „Silvania” Şimleu Silvaniei). 
La fel, au depus buchete de flori şi 

alte persoane, în timp ce Grupul „Dealul Ţarinei” cânta „Imnul lui Iuliu 
Maniu”, pe versurile lui Neluţu Pop (din Bădăcin).  Întreaga festivitate a fost 
coordonată de drd. Daniel Stejerean – director al CNIPT Şimleu Silvaniei, 
cel care a vorbit despre însemnătatea evenimentului.  

În continuare, la sediul CNIPT, sub coordonarea pr. Cristian Borz 
(Biserica Greco‑Catolică Bădăcin), s‑a desfăşurat un simpozion tematic.  
În această conjunctură, domnia sa, printre altele, a spus: „ Avem acest frumos 
memorial, această frumoasă poveste a României Mari şi a lui Iuliu Maniu, cel care, 
putem spune, este principalul contributor la realizarea ei”. Lucrările simpozionului 
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s‑au desfăşurat pe trei subiecte: „Documente inedite despre Iuliu Maniu şi 
familia sa din depozitele Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor 
Securităţii” – dr. Marin Pop (cercetător la Muzeul de Istorie şi Artă din 
Zalău); „Iuliu Maniu, aşa cum l‑am cunoscut” – dr. Ioan Boilă (Cluj‑
Napoca, singurul strănepot în viaţă al lui Iuliu Maniu) şi „Iuliu Maniu, lup‑
tător şi artizan al Unirii Ardealului cu România” – prof. Silviu Junjan (Şcoala 
Gimnazială „Silvania”). Între acestea, au existat momente cultural‑artistice. 
Astfel, Grupul folk format din: Teodor Pocola (LT „Ioan Ossian” Şimleu 
Silvaniei), Eduard Man (elev, CN „Simion Bărnuţiu” Şimleu Silvaniei) şi 
Paul Mărincean (student, Facultatea de Teologie din Oradea) a cântat „Ruga, 
cântec de oameni” şi „Cântec de ţară”. De asemenea, sub coordonarea prof. 
Maria Borz, elevele Alexandra Chiş (LT „Iuliu Maniu” Şimleu Silvaniei) şi 
Maria Coţe (Şcoala Primară „Iuliu Maniu” Bădăcin) au recitat versuri din 
poezia „Dealul Ţarinei”, scrisă de dr. Ioan Boilă, iar eleva Cristina Borz ( 
Şcoala Gimnazială „Silvania” Şimleu Silvaniei) a recitat poezia „Întoarcere” 
( de Matei Boilă, strănepot al lui Iuliu Maniu). Concomitent, expozeurile au 
fost dublate de o elocventă proiecţie video.

 În acest context, au ţinut alocuţiuni: Doina Cociş – director executiv 
al Direcţiei Judeţene de Cultură Sălaj; Florica Pop – directoarea Bibliotecii 
Judeţene Sălaj; Corina Bejinariu – directoarea Muzeului de Istorie şi Artă 
din Zalău; Daniel Săuca – managerul Centrului de Cultură şi Artă Sălaj; 
Anton Jan Criste – preşedinte al PNŢCD Sălaj; dr. Liviu Gârbea – membru 
la PNŢCD Sălaj şi membru fondator al Fundaţiei Cultural‑Istorice „Iuliu 
Maniu” şi Ioan Călăuz – primarul localităţii Băseşti (judeţul Maramureş). 
Mesajele acestora, pe măsura importanţei inaugurării acestui Monument, 
au fost acelea de a nu‑l uita pe Iuliu Maniu, o personalitate inconfundabilă 
din istoria poporului român şi de a acţiona pragmatic pentru sărbătorirea 
centenarului Marii Uniri de la Alba Iulia (la 1 Decembrie 2018) şi salvarea 
patrimonului cultural al Sălajului.  Adică, „să ascultăm de liniştea cuvintelor, să 
avem echilibru, să fim implicaţi; am plâns prea mult de-a lungul istoriei noastre şi cred 
că ar fi bine să ne mai şi bucurăm, să ne respectăm între noi, să-i apreciem pe cei cu 
adevărat valoroşi, s-avem încredere în valorile neamului şi să fim români” (Daniel 
Săuca). Preotul Cristian Borz a mulţumit organizatorilor, felicitându‑i pe 
toţi cei implicaţi, trup şi suflet, în desfăşurarea tuturor activităţilor.

De menţionat că, în incinta CNIPT, Centrul de Cultură şi Artă Judeţean 
Sălaj a amenajat un stand cu cărţi apărute la Editura „Caiete Silvane” şi cu 
numerose exemplare ale Revistei de cultură „Caiete Silvane”, iar Biblioteca 
Judeţeană Sălaj a expus cărţi şi documente despre personalitatea lui Iuliu 
Maniu (acestea şi multe altele, ale marilor personalităţi sălăjene care au avut 
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un important rol în realizarea unităţii naţionale, se găsesc şi în sala scriitori‑
lor de la sediul Bibliotecii Judeţene din Zalău).

Aşadar, putem spune că Iuliu Maniu, Sfinxul de la Bădăcin, a reve‑
nit în Şimleu Silvaniei (metaforic, desigur), cu ajutorul sculptorului  sibian 
Nicu Mihoc, cel care a realizat şi bustul lui Corneliu Coposu, amplasat în 
Parcul Central al oraşului. De‑acum el va continua să fie o prezenţă vizibilă 
în conştiinţa istorică a şimleuanilor, atât prin faptele sale de netăgăduit, cât 
şi prin destinul său, unul tulburător de tragic. Realizările sale, prin prisma 
funcţiilor pe care le‑a avut, ni‑l vor readuce în minte şi în suflet prin evi‑
dentul său patriotism românesc, spiritul său şi blândeţea sa şi, nu în ultimul 
rând, verticalitatea lui, etalată cu destulă demnitate. Ca atare, pe soleea statuii 
este scris: „ Noi, fiii naţiunii române de pretutindeni, suntem de aceeaşi obârşie, de 
aceeaşi fire, cu o singură şi unitară limbă şi cultură, şi suntem încălziţi de aceleaşi tradiţii 
sfinte şi de aceleaşi aspiraţii măreţe” (fragment din declaraţia lui Iuliu Maniu, la 
1 Decembrie 1918). De aceea, noi, toţi, de dincoace şi de dincolo de falnica 
Măgură a Ţării Silvaniei, trebuie să fim împreună şi, ca bravii noştri înain‑
taşi, trebuie să fim patrioţi români de bună‑credinţă şi cuviincioşi, binevoi‑
tori şi demni ca Iuliu Maniu.
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viorel tăutan
Caiete Silvane

Redescoperire și surpriză 

Motto: „Aux âmes bien nées, la valeur n’attend      
point le nombre des années”.*

          (Pierre Corneille, Le Cid)

     În urmă cu vreo cincisprezece ani, când mă prinsese microbul epidemic 
numit internet, mi-am impus, în dispută cu bătrânul Cronos, o etapă de 
căutare a câtorva dintre foștii colegi din perioada stagiului militar, a 
studiilor medii și a celor superioare, și pe care nu-i mai întâlnisem de 
atunci, sau dacă ne intersectaserăm căile, nu avusesem răgazul depănării 
torențialelor amintiri, cum se întâmplă. Printre aceștia, speram să-l găsesc 
pe unul dintre cei mai agreabili prieteni, despre care aflasem că traversase 
Atlanticul, emigrând din motive ale căror argumente nu le știam. 
Constatasem uluit, însă, în timpul căutărilor, o spectaculoasă răspândire 
în areal spațial, dar și în spectru profesional, a numelui și a prenumelui 
acestuia: Alexandru Lazăr.
      L-am găsit, dar nu din sursa cu pricina. Prietenul meu este profesor 
pensionar. Absolvent al Facultății de Filologie, secția Limba și Literatura 
Română, de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj, promoția 1970, 
potrivit propriilor mărturisiri, a fost repartizat, în urma opțiunii nemijlocite, 
la școala din localitatea Silistraru, județul Brăila, ținutul său natal. După 
susținerea și promovarea examenului de grad didactic definitiv, s-a 
transferat, efect al unui concurs, la cunoscutul Colegiu Tehnic  „Panait 
Istrati” din reședința de județ (între 1990-1993 a fost director al acestei 
unități de învățământ, conform opțiunilor majorității colectivului didactic 
și didactic auxiliar). De la această unitate de învățământ a ieșit la pensie 
odată cu soția sa, Elisabeta, profesoară de limba rusă și limba română 
(1999).
      În anul pensionării, au emigrat în Statele Unite ale Americii, unde cei 
doi copii ai lor, fiica si fiul, se stabiliseră cu oarece timp înainte. 
      Dar ce anume a produs declicul opțiunii mele de a scrie despre el? 
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      Nu atât motivul declarat mai sus, ce ține de un profund sentimentalism 
asumat, cât revelația talentului bine disimulat în toți acești ani, acela de 
scriitor înclinat spre poezie.
      La începutul lui decembrie 1963, reveneam acasă după doi ani și două 
luni de stagiu militar obligatoriu și eram angajat bibliotecar la Clubul 
Sindicatului CFR din Jibou. În fișa postului era cuprinsă și obligația de-a 
asigura optima funcționare a clubului, dotat cu unul din cele șapte sau 
opt televizoare din localitate, cu masă de tenis etc. În plus, asimilasem și 
îndeletnicirile de casier al comitetului sindical și animator al activității 
cultural-artistice de masă. Altfel zis, aveam de lucru, nu glumă! Cei 
mai numeroși meseriași de la Depoul de locomotive erau tineri. Dintre 
ei, mi-a atras atenția, datorită aspectului mai cizelat în comportament 
și îmbrăcăminte, Sică, așa îi spuneau colegii de muncă. Era ajutorul 
magazionerului. Întâmplări nefericite ale vieții îl obligaseră, aflai mai 
târziu, să urmeze, după ciclul primar, o școală profesională de meserii, 
la terminarea căreia era pregătit să devină strungar. De fapt, îmi era 
fizionomic destul de cunoscut, întrucât urmase cursurile tinerei Școli 
Medii (liceul) din Jibou, component al primei promoții de absolvenți 
seraliști (1962), în timp ce eu făceam parte din clasa primei promoții, 
cursuri de zi (1961). În cele opt luni, cât am fost angajat ceferist, prietenia 
noastră a prins contur. Era plin de viață, optimist, inteligent și talentat, 
așa cum se manifesta în activitatea artistică de amatori din vremea aceea. 
După plecarea mea la facultate, Sică și-a dat demisia de la Depou și s-a 
angajat profesor suplinitor de limba și literatura română în Gălpâia, din 
raionul Zalău, sat aflat la distanță aproximativ egală între Valea Almașului 
și Valea Agrijului. În perioada aceasta, s-a pregătit pentru admitere la 
aceeași facultate. Astfel încât din toamna lui 1965 am devenit colegi de 
facultate și de cameră în căminul studențesc „Avram Iancu” până în 1969, 
anul în care am absolvit eu.
      „Viața îți oferă nebănuite și nenumărate surprize”. Iată un loc comun, 
sau truism, aflat în stocul gândirii umane de pe când or fi existând primele 
exemplare de homo sapiens(!), cum și în cvasi-totalitatea culturilor 
național-etnice contemporane. Pentru că exprimă un adevăr general 
valabil, comun.
       Aflu, din propriile-i confidențe, că bunul meu amic începuse mai 
demultișor să-și încredințeze hârtiei gândurile și sentimentele, însă, după 
debutul în ziarul județean brăilean „Înainte”, cu o poezie dedicată memoriei 
lui Panait Istrati, a continuat să scrie doar pentru sine, pentru sertarul 
propriu, ca să folosesc o sintagmă la modă în presa recentelor ultime 
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două decenii. Abia după sosirea pe pământ nord-american, își dezvăluie 
Alexandru Lazăr identitatea artistică, astfel încât revine la colaborarea cu 
un periodic, publicându-i-se versuri în Orizont Creștin, revistă on-line din 
Chicago, și debutează editorial în 2007, cu „Vremelnic călător”, o plachetă 
de poezie religioasă apărută, iată altă surpriză, la Editura Multimedia din 
Arad, iar patru ani mai încoace, aceeași editură îi publică a doua carte 
de poezie preponderent religioasă, intitulată „Nemistuitul rug”. Și, spre 
împlinirea triadei, în sezonul primăvară-vară 2016 are pregătit pentru 
publicare un al treilea volum alcătuit din două părți: Poezie, „Crini și 
orhidee”, conținând un număr de 120 de poeme, și proză, „Povestiri din 
mijlocul vieții”, un cuprins de douăsprezece narațiuni, amestec firesc 
în proporții diverse de autobiografic și ficțiune. Declinându-mi intenția 
de-a încerca prezentarea scrierilor sale, mă simt îndatorat să anticipez 
remarcând apropierea stilistică a poeziei sale de creația gen Nichifor 
Crainic, Radu Gyr etc., în timp ce proza se plasează în tradiția narativă 
modernă, discursivă și logică, oferind totuși soluții constructive personale 
cu deznodământ nu întotdeauna previzibil.

*Pentru sufletele nobile, valoarea nu așteaptă deloc numărul anilor.

(CS, nr. 143/ decembrie 2016, pp. 10-11)



Între sufletul meu și „sufletul 
nostru”

Paul Strepol este pseudonimul literar al lui Aurel Pop, pornit din localitatea 
Domnin, județul Sălaj, absolvent al Liceului Teoretic (astăzi – „Ion Agârbiceanu”) 
din Jibou, promoția 1970, precum și al Facultății de Cibernetică din cadrul 
Academiei de Studii Economice (1975). 

Marcat de o severă deficiență de auz, dobândită în copilărie, Aurel, alias Paul 
Strepol, a învins prejudecăți și reacții malițioase, devenind un foarte bun specialist 
IT, om de afaceri, dar și scriitor. Dând curs unui impuls tainic, după cum însuși 
mărturisește, cât și, mai în glumă, mai în serios, oracularei afirmații inițiate de o 
consăteană ceva mai vârstnică, copilul simte o atracție irepresibilă spre lectură, iar 
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adolescentul începe să‑și exteriorizeze gândurile și sentimentele încredințându‑le 
hârtiei. Din aceeași sursă, aflăm că a debutat în revista Familia din Oradea în pri‑
măvara anului 1970.  Încurajat în felul acesta, continuă să scrie și, odată devenit 
student, să caute redacțiile unora dintre revistele de cultură, în speță – de literatură 
având asupră‑i povestiri, fragmente de roman dactilografiate. 

Prima carte, Mușuroiul de speranțe, a fost publicată la Editura Porto Franco 
din Galați, în 1991, iar a doua, obiectul prezentării de față, la Editura Placebo din 
Brăila, orașul domiciliului său actual. 

„Sufletul nostru” este o carte de proză memorialistică, în siajul nu doar stilistic 
al celei dintâi. Este vorba de consemnarea atitudinii responsabile, a reacțiilor unui 
intelectual în fața șocurilor implacabile, pe alocuri, ale socialului. Un amestec de 
trăsături stilistice (publicistic, memorialistic și beletristic) susține plenar argumen‑
tul autorului redactat imediat sub caseta editorială: „Această carte este destinată pu‑
blicului cititor din România, care nu suferă de complexe de pudoare sau complexe 
de inferioritate...” 

Eșafodajul compozițional este la rându‑i susținut de motto‑ul alcătuit din 
patru citate care merită să fie reproduse aici: „Tot ce faci în viață, trebuie să faci 
bine” (Gurinder Maharaj), „A‑ți aminti, înseamnă a iubi” (Maharaj Charan 
Singh), „Scopul scuză mijloacele” (Niccolò Machiavelli) și „Dacă vrei să scrii bine, 
scrie în limbajul obișnuit al oamenilor, însă gândește asemenea unui om înțelept” 
(Aristotel). Memorialistul Paul Strepol ilustrează fidel, în paginile cărții sale, su‑
gestiile  de mai sus, personajele întâmplărilor narate fiind extrase din realitatea per‑
cepută, pe alocuri metempsihotic, de personajul principal – martor‑narator Aurel 
Pop.  

Analizat din perspectiva concepției editoriale, posibil exclusiv subiective, con‑
ținutul celor 157 de pagini (includem aici pagina casetelor redacționale, pagina re‑
zervată mottourilor, precum și conținutul beletristic începând cu p. 7), format A‑5, 
tomul este structurat în șapte capitole, conform Cuprins‑ului de la pagina 161, după 
cum urmează: 2009. Punjab, India; Muzica sferelor; Spumoasa boemă; Piața; Corcitura; 
Sufletul nostru; Cinci generații; Postfață. Fiecărui „capitol”, la rândul său, i se oferă de 
către autor un anumit număr de „subcapitole” cu dimensiuni variabile, intitulate 
sugestiv, marcând astfel accente de gravitate sau, dimpotrivă, de umor instanta‑
neu sugerat prin ironie amicală sau agresivă: „poporului nostru, proaspăt ieșit din 
comunism, tare i‑ar mai plăcea să muncească precum în socialism, dar să trăiască 
precum în capitalism”, ar fi afirmat celebrul fotbalist Ilie Balaci într‑un interviu la 
televiziune (p. 88), autoironie: „Ar trebui să‑mi fie rușine că nu aud, poate să mă 
simt un gunoi în societate, potrivit concepției prusace” (p. 65), bășcălie impregnată 
cu argou: „Cu soția mea am dat‑o la pace...” (p. 28), pe alocuri cu savuroase ele‑
mente de subgrai ardelenesc: „Tulai, Doamne, noi suntem cea de‑a Cincea Putere 
în Stat!” (p. 64)

Dacă personajul‑narator insinuează uneori îndoiala asupra calității sale de 
prozator, odată lectura cărții finalizată îi este stimulată cititorului intenția de a o 
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relua, altfel însă decât în cazul „Gâlcevei...” lui Daniel Hoblea, de pildă. Ce anume 
provoacă această reacție? 

În primul rând, accesibilitatea vocabularului, o îmbinare proporționată lejer 
de cuvinte și expresii uzuale aparținând unui fond principal literar pseudo‑inal‑
terabil, cu lexic vetust, dar comprehensibil. Urmează astfel îndemnul aristotelic 
citat mai sus. Aparent paradoxal, deși privat de simțul auzului, naratorul relatează 
cu evident apetit în stilul oralității descătușate, venind astfel în descendența lui Ion 
Creangă, de exemplu, dar și a lui Brătescu‑Voinești. Ceea ce îi diferențiază este 
temporalitatea și structura. 

În al doilea rând, dispoziția pentru re‑lectură este stimulată de condensarea 
multitudinii evenimentelor care îl prind în vârtej pe naratorul‑personaj. Acesta 
rememorează cu delicioasă fluență întâmplări cvasi‑comune, însă interpretate cu 
malițios umor de individul ajuns la o etapă a estimărilor ostentativ ludice („face haz 
de necaz”), să realizeze discrepanțele dintre valoare perenă și caducitate, dintre etic, 
amoral și imoral, asumându‑și subiectivitatea pe alocuri exagerată, în nota dictonu‑
lui machiavelic din motto.

În al treilea rând, recursul apetisant la personaje reale (cunoscute diferitelor 
categorii socio‑profesionale de lectori), care se mișcă, acționează, reacționează în 
momente și detalii surprinse doar de către narator, ceea ce dă un plus de savoare, 
dar și de circumspecție estimărilor spontane. Pe autor nu‑l preocupă obstinat ordi‑
nea cronologică a relatărilor.  

Conform ordinii indicate mai înainte, primul capitol îl introduce pe cititor în 
universul copilului de ardelean de la țară, „obligat” de tradiția educațională să par‑
ticipe, măcar în perioada sărbătorilor religioase importante, la slujba bisericească. 
Întâmplarea face (oare întâmplarea?) să treacă prin momente traumatizante, fără 
însă a fi și ostracizat, ceea ce îl determină să aibă îndoieli asupra modalităților tra‑
diționale de comunicare cu divinitatea. Cicatricea apărută va fi evidentă în adoles‑
cență, iar în jurul vârstei de cincizeci de ani constată că trebuie să‑și clarifice unele 
dileme existențiale. Pas cu pas, se apropie de revelația unui Dumnezeu al tutu‑
ror oamenilor, nu doar al creștinilor, sau al celorlalte culte religioase monoteiste. 
Ajunge astfel să accepte un sejur de o lună de zile, alături de un grup de cunoștințe 
și/sau prieteni, în India, statul Punjah, localitatea Amnisar, pentru a fi inițiat în arta 
meditației. Uluit, fără discuție, de o realitate cu totul diferită de aceea pe care o 
trăise până atunci, meditează la aceste diferențe și constată că viața poate fi parcur‑
să fără zdruncinături traumatizante, fără conflicte epuizante și, deci inutile. Tonul 
relatărilor este pigmentat de note vesele: „Mă uit la voi: văzându‑vă moacele și 
realizările personale, sunt și mai recunoscător îngerașului păzitor, ce mă are pe in‑
ventar; apreciez și mai bine favorurile de care am avut parte...” (p. 27), spune soției 
și copiilor săi după revenirea acasă. Apreciind rolul meditației, în urma experienței 
parcurse, conchide: „Între timp am priceput că omul, indiferent dacă o crede sau 
nu, indiferent de concepțiile și marea lui conștiință, două chestii nu le poate vedea: 
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pe Dumnezeu și propriul sine, adică cele mai importante elemente pentru fiecare 
individ în parte...” (p. 29)

Al doilea capitol, „Muzica sferelor”, este derulat sub auspiciul unui citat 
din „Profetul”, cartea lui Khalil Gibran: „...dacă ați putea auzi murmurele vi‑
surilor, nu ați voi să mai ascultați niciun alt sunet”. Și este dedicat memoriei 
doctorului ORL‑ist Dorin Hociotă. Cuprinde, începând cu subcapitolul intitulat 
Streptomicina, episoadele din copilărie a pierderii auzului și a insistentelor consul‑
tații medicale cărora le‑a fost supus în vederea recuperării acestui simț, dar și în‑
tâmplări picante din copilărie, autorul accentuând asupra pasiunii pentru lectură 
și a înmuguririi afecțiunii firești pentru una sau alta dintre colegele sau prietenele 
de joacă. Pline de substanță epică sunt paginile în care aflăm „furcile caudine” ale 
pregătirilor  pentru admiterea la facultate; meritorie mi se pare creionarea por‑
tretelor unora dintre foștii dascăli din liceu, iar în subcapitolul „Reîncarnarea” se 
devoalează una dintre atitudinile sentențioase ale lui Aurel/ Paul referitoare la po‑
pulația țării noastre: „...la sudiști decisivă era iubirea, iar la nordiști hotărâtoare era 
gândirea. Dacă pici cu tronc din prima, un sudist te iubește așa cum ești, în timp 
ce nordiștii se gândesc bine‑biiiine, mai comentează sfătos cu neamurile, apoi cu 
vecinii din sat, ba chiar și cu cei de peste deal”. Iar ultimul subcapitol ne dezvăluie 
un narator‑filosof, ca urmare a unei nobile slăbiciuni pentru această preocupare: „...
am iubit nespus de mult sfânta libertate în virtutea căreia ai dreptul să faci doar ce‑
ți place, așa cum îți place, acolo unde‑ți place...” (p. 64), dar și o declarație  vizând 
statutul de scriitor (ars poetica) din poziția celui surd: „Gândesc și vorbesc așa cum 
se scrie. Potrivit unui apropiat, există mari diferențe între cuvântul scris și vorbit. 
Nu prea înțeleg de ce și cum, însă nu comentez...” (p. 64)

„Spumoasa boemă”, capitol interesant pentru opiniile autorului vizând lu‑
mea literară, este dedicat memoriei lui Adrian Dohotaru. Incitante sunt și titluri‑
le subcapitolelor: 1. Turnul de fildeș; 2. Primul debut literar; 3. Terorist redacțional. Noi 
debuturi literare; 4. Anii de ocupație; 5. Mafia literară; 6. Grupul de la Cluj; 7. Tristețea 
boemei. Lectură incitantă, lumea scriitorilor români contemporani fiind „judecată” 
de un aspirant la gloria literară, marcat subtil, dar apoi evident, de un handicap 
care îi îngăduie să audă „muzica sferelor”. În anii studenției, dar și după absolvirea 
studiilor superioare, cunoaște și relaționează cu Dumitru Micu, Fănuș Neagu, Ana 
Blandiana, Romulus Rusan, Adrian Dohotaru, Gabriela Melinescu, Sânziana Pop, 
Nicolae Velea, Ilie Constantin, Vasile Datcu, Adrian Păunescu ș.a.                                        

Apreciabile opinii despre regretații scriitori clujeni Vasile Sav și Alexandru 
Vlad, precum și despre poetul‑jurnalist sălăjean Viorel Varga, fost coleg de liceu, cu 
un an mai mare, „redutabil portar de fotbal și de handbal”. 

De un interes aparte, din punctul de vedere al ciberneticianului privatizat, se 
bucură, în concepția lui Paul Strepol, capitolul „Piața”, cu subtitlul tragi‑comic 
(cum a devenit ciocoi un bun om al muncii). Este un eseu, ieșit din canoanele 
speciei, despre trecerea de la economia centralizată la economia de piață. Și se ba‑
zează pe exemple încercate, ori observate, personal. Cititorul află astfel că nu toți 
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îmbogățiții de după lovitura de stat din decembrie 1989 sunt dintre cei informați, 
potentați absconși ai dictaturii comuniste sau reprezentați ai acestora. Se face intui‑
tiv, în felul acesta, discriminarea dintre marii și micii îmbogățiți. Ne este lămurită, și 
incriminată, dacă mai era nevoie, relația dintre politic și economic, reminiscențe ale 
vechiului regim, birocrația stufoasă antiproductivă, clientelismul de orice natură, 
mita de toate felurile: „Iar un alegător de rând, ca mine, nu înțelege de ce nu se mai 
opresc: iau mită în draci, până în ultima secundă... Curat Apocalipsa!”

Ultimele trei capitole, cărora le acordă mai puține pagini, se subscriu mai 
degrabă stilului jurnalistic, însă păstrând nivelul lexical și abordarea vag șugubeață 
în prezentarea unei realități când grave, când senine, sau ludice. Dar în capitolul 
care dă titlul volumului, Paul Strepol își aliniază opiniile unui adevăr emis coral în 
multe publicații, unanim acceptate de majoritatea sociologilor și istoricilor impor‑
tanți ai momentului: „Este nespus de complicat să fim liberi? Pentru că exercițiul 
libertății a lipsit încă de la naștere imensei majorități a oamenilor de astăzi”. Între 
timp, proporțiile se schimbă. Viața continuă!

Excluzând câteva inadvertențe în utilizarea punctuației, recomand admirativ   
cartea prozatorului Paul Strepol tuturor lectorilor, fie eficienți, fie avizați.  



Jibou – New York, via Zalău
      Mă număr printre navetiștii, din ce în ce mai numeroși, de lung traseu ai 

lumii. „Așa vrea poate Dumnezeu,/ Așa mi-e datul sorții” (G. Coșbuc). Viza turistică 
îmi este condiționată de obligația părăsirii teritoriului USA după șase luni. Și unde 
să merg, atâta vreme cât sunt măcinat de greu-explicabilul dor de peisajul terrei, 
unde s-a derulat filmul întregii mele vieți timp de șaptezeci de ani? Acolo unde fiul 
meu, Ionuț, mă așteaptă de fiecare dată cu drag, și-i pun „răbdarea pe moațe” cu in-
consecvența-mi decizională asumată. Acolo unde mai am câțiva buni amici, câteva 
rudenii respectabile, unde-și dorm somnul de veci strămoșii, părinții, colegii de care 
nu credeam să mă despart vreodată, pentru a-l parodia pe inegalabilul autor al Odei 
(în metru antic). Și de fiecare dată fac cel puțin câte o... escală în Zalău, să-l revăd 
pe „fratele” meu mai mic, dar și mai înțelept, prietenul din copilărie, adolescență, ti-
nerețe și pentru totdeauna, Mircea, fiul învățătoarei mele, care, împreună cu soția sa, 
fac tot posibilul să mă bucur că mai trăiesc. Unde sunt tratat cu doze consistente de 
tinerețe amicală din partea Imeldei și a lui Sorin, împreună cu inteligenta, frumoasa 
și manierata lor domnișoară școlăriță, Teodora. Unde Florica și Doina, Florin, Jóska, 
Pisti, Călin, Ovidiu și Paul îmi instalează pe chip zâmbetul, iar în suflet – echilibrul și 
iubirea aproapelui, de câte ori mă gândesc la ei, sau de fiecare dată când îi întâlnesc.  

       Extrag din tezaurul înțelepciunii populare următoarea butadă, vehiculată 
destul de frecvent, vizând complexele și, cel mai ades, complicatele relații interuma-
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ne, mai cu seamă atunci când frații, surorile, rudeniile în general își inoculează unii 
altora, prin atitudini resentimentare, cel puțin disconfort psihic: „Deosebirea dintre 
rude și prieteni? Rudele ți le dă Dumnezeu, dar prietenii ți-i alegi singur”. M-am de-
cis să-mi încep astfel rândurile-gândurile dedicate unui topos cultural, cum și-a im-
pus prestanța orașul de la poalele Meseșului, părându-mi-se firesc să-mi divulg astfel 
sentimentele, într-o manieră lipsită de inhibiții, urmare a mărturisirilor „afectuoase” 
din paginile revistei noastre, într-unul dintre numerele dedicate anual municipiului 
Zalău. Mai mult, avusesem... curajul să alcătuiesc un pomelnic, e adevărat – oarecum 
aleatoriu, al colegilor, sau confraților, asimilându-i printre amici, sau cine credeam 
atunci că-mi sunt sau mi-ar fi, eroare iscată de impactul sentimentalismului facil și al 
entuziasmului fortuit; nu-mi amintesc să fi primit semnul reacțiilor din partea vreu-
nuia dintre aceștia, nici de bine, nici de rău. 

      În contradicție cu afirmațiile depreciative ale concetățenilor jibouani re-
feritoare la orașul-reședință de județ, sub incidența cărora căzusem în prima etapă 
a tinereții, m-am acomodat destul de ușor gândului că Zalăul devenise o destinație 
agreabilă, senzație potențată de înființarea Cenaclului literar „Silvania”, la întrunirile 
căruia participam de două ori pe lună. Eram bine instalat în vârtejul mișcării cultu-
ral-artistice a județului, cu precădere în diferite forme ale acesteia la nivelul localității 
Jibou, atunci când (am mai scris asta) regretatul profesor Iuliu Suciu m-a chemat la 
ședințele cenaclului din al cărui colectiv de înființare făcea parte, domnia-sa asu-
mându-și rolul de prezident. M-am acomodat facil atmosferei confraterne, având la 
bază aspirații și manifestări comune, atitudini amical-tranșante, care stăpâneau întâl-
nirile dintre membrii statornici aparținând unor profesii și medii intelectuale diverse. 
Apreciam atmosfera formativă de aici, comentariile tranșante ale quartetului critic, 
Virgil Podoabă, Horia Ciovârnache, Ioan Viorel Bădică, Ioan Moldovan, șarjele ca-
tegorice ale lui Cornel Grad, Mișa Bob, Florin Horvath, Ion Pițoiu-Dragomir, Ioan 
Ciocean și Ioan Maria Oros, prezențele tonice ale Ilenei Petrean și Dinei Horvath, ale 
soților Costea și ale Emiliei Poenaru-Moldovan, în timp ce veteranul activist Eugen 
Bulugea realiza crochiuri cu figurile celor prezenți. 

      Am rămas, după evenimentele din decembrie 1989, cu microbul nevoii de-a 
merge la Zalău pentru a-mi întâlni prietenii, chiar dacă participam destul de rar la în-
trunirile Cenaclului. În acest context, i-am cunoscut pe mai tinerii publiciști Cristian 
Contraș, Daniel Hoblea și Daniel Săuca, angajați ai Centrului pentru Conservare și 
Îndrumare a Creației Populare. În timp, se consolida între noi o relație de autentică 
amiciție. Daniel Săuca se afirmase ca jurnalist de succes, remarcabil prin rectitudine 
profesională și acuitatea opiniilor. 

       Prietenul și colegul de cenaclu, istoricul dr. Cornel Grad devenise manage-
rul Inspectoratului pentru Cultură al Județului Sălaj și mă cooptase în colectivul re-
dacțional al revistei Limes, care se impunea nu doar în areal național, datorită ideilor 
promovate, a probității etice a redactorilor și a colaboratorilor, precum și a soluțiilor 
editoriale de actualitate. Regret și azi încetarea apariției acesteia, din pricini inaccep-
tabile în condiții sociale normale.
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        Revenirea-mi periodică în țară, în orășelul copilăriei, al adolescenței și al 
întregii mele vieți, cu necazurile și bucuriile sale, cu prietenii și neprietenii mei (cu 
amicii și inamicii, adică), nu mi-ar împlini bucuria fără o... escală în Zalău, unde 
să-mi întâlnesc prietenii de la Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, de la 
Redacția revistei noastre, la a cărei emancipare am fost și eu părtaș, atât cât am putut.

*

      Mă simt obligat să atrag atenția prezumtivilor cititori (unii – din obligație 
profesională, alții din curiozitate amicală, ori dimpotrivă – malițioasă,) asupra pseu-
do-confuziei de natură sinonimică dintre cele două cuvinte: Amic și Prieten, alternate 
ostentativ în textul de mai sus.

      DEX-ONLINE ne informează astfel: PRIÉTEN, -Ă, prieteni, -e, s. 
m. și f. Persoană de care cineva este legat printr-o afecțiune deosebită, bazată pe 
încredere și stimă reciprocă, pe idei sau principii comune; amic. ♦ Amant, iubit. 
[Pr.: pri-e-. – Var.: (reg.) priétin, -ă s. m. și f.] – Din sl. prijatelĩ.

      Tot din aceeași sursă, aflăm: AMÍC, -Ă, amici, -ce, s. m. și f. Prieten. 
– Din lat. amicus, it. amico.

      Ne dăm seama că limba română, în perioada procesului ei de formare, în 
astfel de formulări folosea amicus > amic, termen parțial înlocuit, în timpul și după 
derularea migrației slavilor, de priiateli > prietin > prieten. Dar despre cum s-a im-
pus slavonismul prieten în detrimentul latinismului amic, voi relua discuția, pentru 
cine va fi interesat, cu altă ocazie.

      
Caiete Silvane, nr. 151/ august 2017, pp. 40-41
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Sălaj - judeţul falimentului 
pensiilor

Sălajul este pe deficit acut la fondul de pensii. Fiecare 100 de lei plătită acum 
unui pensionar sălăjean nu se acoperă nici la jumătate din contribuţia efectivă a 
salariaţilor şi angajaţilor din judeţul nostru. 

Pe anul 2016, pensionarii sălăjeni au încasat 520.900.939 de lei, în timp ce 
contribuţiile realizate la bugetul asigurărilor sociale în Sălaj a fost de 196.361.469 
de lei, dintre care 113.865.790 de lei bani de la angajatori şi 75.585.689 de lei, bani 
de la angajaţi. 

Pensia medie în judeţul nostru este de 899 de lei. În judeţul Sălaj sunt în jur 
de 48.000 de salariaţi şi aproximativ 70.000 de pensionari. Din moment ce pensio‑
nartii câştigă puţin, dar nici în aceste condiţii salariaţii nu acoperă sumele destinate 
lor. Logica spune că şi salariaţi câştigă puţin. Şi nu numai logica. Statistic, peste 70 
la sută dintre sălăjeni câştigă salariul minim pe economie, iar nivelul de salarizare 
în judeţ este cu 20 la sută mai mic decât nivelul mediu pe ţară.

Suntem printre judeţele neputincioase ale ţării şi cel mai neputincios 
din regiune

Revenim la problema deficitului privind fondul de pensii. Facem parte practic 
dintr‑un pluton de 20 de judeţe unde gradul de acoperire a pensiile din fondul spe‑
cial este mai mic de 50 la sută. Cele mai multe sunt concentrate pe zona geografică 
a Moldovei, Munteniei şi Olteniei, unde s‑a votat la capu@ gol cu PSD. Şi totuşi, 
şi Sălajul este printre judeţele unde gradul de acoperire este mai mic cu 50 la sută.

Suntem la coada clasamentului naţional şi pe ultimul loc la nivel regional din 
punct de vedere a contribuţiilor efective la fondul special de asigurări sociale de stat.

Potrivit Alinei Tămaş, purtător de cuvânt al Casei Judeţene de Pensii Sălaj, 
în luna septembrie instituţia a plătit 49.861.193 de lei pentru pensiile din bugetul 
asigurărilor sociale, 12.027.810 lei pensii pentru agricultori şi cei care beneficiază de 
legi speciale, 65.000 de lei pentru accidente de muncă şi 5.000 de lei virări la CASS, 
un total de 61.959.773 de lei. Cea mai mare pensie din Sălaj este de 18.741 de lei. 
Datele postate pe pagina de web a Casei Nationale de Pensii arată că în 2016 media 

viorel varGa 
Graiul Sălajului
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lunară a contribuţiilor efective la fondul special de asigurări sociale de stat, în Sălaj 
a fost  de 16.363.458 de lei.

Gaura din buget se tot adânceşte

La polul opus sunt doar patru judeţe unde se înregistrează în mod constant 
excedent la balanţa fondului de pensii: Ilfovul, Sibiul, Clujul, Timişul şi, evident, 
Bucureştiul. 

Dacă ne ducem la datele de anul trecut, când încă nu se majorase punctul de 
pensie şi nici pensia minimă, vom observa că per total situaţia este cam aceeaşi, ceea 
ce poate fi interpretat că plata pensiilor este o povară pentru contribuabili, adică 
pentru noi cei care mai suntem în câmpul muncii, iar efortul direct sau indirect de 
la bugetul de stat de la care se tot completează deficitul naţional la fondul de pensii 
creşte şi tot creşte. 

În lipsa unor creşteri economice reale, nu doar pe hârtie, gaura la buget se tot 
adânceşte. Mai adăugăm aici şi pensionarii de lux, mai precis pensiile de serviciu 
dobândite prin legi speciale, care numai în iunie la nivel naţional se ridicau undeva 
la 358,5 milioane de lei, din care 258,7 milioane numai de la bugetul de stat, restul 
de la bugetul CASS. Şi avem un tablou complet al dezastrului.

Viitorul pensiilor este unul sumbru

Nouă cine ne va plăti pensia? Este o întrebare care le provoacă insomnii mai 
multor sălăjeni şi mai multor români care mai au 20 ‑ 30 de ani până la pensionare. 

Temerea este justificată dacă ne gândim numai la pensiile nesimţite care şi le‑
au acordat parlamentarii, ori la promisiunil actualului Guvern privind majorarea 
pragului minim de pensie, ori creşterea valorii punctului de pensie. În condiţiile în 
care deja nu sunt bani de pensii. 

Promisiunile din campania electorală ale partidului aflat la guvernare s‑au mai 
temperat, iar actualul ministru al Muncii, Olguţa Vasilescu a început să vorbească 
despre corecţii la legea pensiilor, care a şi fost amânată cu un an. ̂ Vom face corec‑
ţii le legea pensiilor. Va fi un proces mai îndelungat, pentru că sunt cinci milioane 
de pensii care trebuie recalculate^. Fiţi siguri că nu vor fi recalculate pensiile par‑
lamentarilor, nici ale magistraţilor, nici ale foştilor securişti,
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Corupţii şi penalii ţin cu dinţii de 
putere

Parcă a căzut un blestem peste ţara asta. Clasa politică, adică cea care ne admi‑
nistrează, este împânzită de corupţi, de semianalfabeţi, de şpăgari, într‑un cuvânt 
de penali care au pus mâna pe putere şi nu se dau în lături de la fărădelegi. Şi nu se 
dau duşi deloc de la putere, că acolo se poate fura. După tragicul eveniment de la 
clubul Colectiv, clasa politică a făcut un pas înapoi. A simţit că paharul s‑a umplut. 
A stat tactic la adăpost de furia populară şi l‑au lăsat pe Cioloş să mai dreagă din 
prostiile făcute înainte cât au fost la guvernare, iar timpul le‑a folosit, pentru că ro‑
mânii uită.  Atunci au emanat tot felul de coduri de conduită, regulamente, norme 
de compotament, acuzând corupţia, promiţând că cei cu bube în cap nu vor putea 
ocupa funcţii de conducere. După ce apele s‑au mai liniştit şi Cioloş cel nepolitic a 
trebuit să se care, mai marii partidelor au uitat de promisiuni şi de coduri de etică. 
Că au mai uitat şi românii cât au furat. Au pus mâna pe hăţurile puterii şi, ce să 
vezi, suntem din nou conduşi de corupţi. Iar partidul îI susţine pe faţă. Iar suntem 
conduşi de o gaşcă de penali. Preşedintele Senatului este cercetat pentru mărturie 
mincinoasă, preşedintele Camerei Deputaţilor este condamnat definitiv şi mai cer‑
cetat în alt dosar. Pe foştii miniştri Rovana Plumb şi Sevil Shhaideh îI vrea DNA. 
Asta numai dacă majoritatea PSD‑ALDE din Parlament permite DNA‑ului să se 
bage. Ministrul Viorel Ilie este acuzat de aranjarea unor concursuri de angajare, 
Ministrul Paul Stănescu este cercetat într‑un dosar de achiziţii publice frauduloase. 
Şi lista ar putea continua cu penalii din Parlament, cu preşedinţi de consilii jude‑
ţene, cu baronii locali. Coaliţa de la putere apără cu înverşunare corupţii. Să nu 
uităm de Ordonanţa 13 sau de recentele declaraţii ale lui Tăricenu, referitoare la 
cercetarea de către DNA a ministrului Viorel Ilie. Inexplicabil este faptul că mare 
parte a opiniei publice nu mai are nici o atitudine faţă de fenomenul corupţiei de la 
vârf. Parcă ne‑am învăţat să ţinem corupţii şi penalii la putere. 
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Consiliul Judeţean nici nu vrea să 
audă că Sălajul este sărac şi că 

lucrurile merg prost

Nu cu bucurie spunem că Sălajul este unul dintre cele mai sărace judeţe ale 
ţării şi cel mai sărac din regiunea Nord‑Vest. Constatăm acest lucru cu fiecare sta‑
tistică la nivel naţional, aproape indiferent de domeniul analizat. Sălajul iese prost 
la toate capitolele. Facem această afirmaţie în urma documentărilor noastre din bu‑
letinele Institultului Naţional de Statistică, din comunicatele Ministerului Muncii, 
din articolele apărute în mass‑media naţională care au la bază analize economice, 
dar şi din viaţa cotidiană a conjudeţenilor noştri. Din statistici mai rezultă că se ma‑
nifestă un decalaj tot mai mare între anumite zone ale ţării. Câteva centre econo‑
mice se dezvoltă, iar restul României este lăsat în urmă. Unele judeţe chiar foarte 
în urmă, iar printre ele se află din păcate şi Sălajul.

E limpede că nenorocirea Sălajului se datorează neputinţei economice, să‑
răciei în care ne zbatem. Ca să nu dăm vina pe felul în care suntem administraţi, 
presupunând că sunt cauze cărora administraţia judeţului nu le poate face faţă, am 
cerut Consiliului Judeţean o explicaţie pentru subdezvoltarea  Sălajului, sperând în 
argumente logice. Răspunsurile ne fac însă să credem că avem de‑a face cu o con‑
ducere a judeţului complice la sărăcia care ne bântuie, pentru că spusele Consiliului 
Judeţean sunt de genul Înu‑i chiar aşa” sau Îde unde ştiţi voi?”, că Înouă ni se pare 
altfel”.

În adresa către Consiliul Judeţean Sălaj, am solicitat explicaţii în legătură cu 
starea economică a judeţului, cu salariul mediu, cu venitul minim garantat, criteri 
la care stăm rău spre foarte rău. După patru zile de la trimiterea e‑mail‑ului am fost 
contactaţi de putătorul de cuvânt al Consiliului Judeţean şi rugaţi să trimitem sur‑
sele din care am preluat datele referitoare la economia judeţului. Ni se cerea sursa, 
numărul actului, data etc, cu toate că am trimis cifre date publicităţii şi cunoscute 
de toată lumea. Numai conducerea judeţului n‑a vrut să le cunoască. Chiar să nu 
ştie mai marii judeţului că Sălajul este un judeţ sărac, în care luicrurile merg prost? 
Cel mai probabil ştie, dar se face că nu ştie, pentru că răspunsurile sunt de natura 
celor care ascund gunoiul sub preş. 

Consiliul Judeţean atrage atenţia că salariile noastre 
sunt cu doi lei mai mari decât spune Viorel Varga

Aducem aminte de date publicate recent de Institutul naţional de Statistică, 
redate şi în ziarul nostru, care arată că sălăjenii nu‑şi permit un trai normal, în 
condiţiile în care în judeţ se câştigă cu 20 la sută mai puţin decât media naţională.
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INS spune că venitul mediu pe gospodărie la nivel naţional este de 3.011 lei 
lunar, din care 84 la sută, adică 2.529 de lei, se duc pe cheltuieli de bază: impozite, 
taxe, facturi, alimente. Cum în Sălaj veniturile sunt cu 20 mai mici decât media pe 
ţară, înseamnă că sălăjenii câştigă doar 2.411 lei pe lună, deci nu au cum să cheltuie 
2.529 de lei pe lună, cum iese pentru INS media naţională. Reiese că în Sălaj trăim 
mult mai prost decât românul de mijloc. Concluzia ar fi că sălăjenilor nu le ajung 
veniturile nici pentru asigurarea traiului.

Cum vede Consiliul Judeţean problema? La întrebarea noastră legat de sala‑
riul cu o cincime mai mic decât media naţională Consiliul Judeţean ne corectează 
şi ne atrage atenţia că greşim. Ne spune că salariul mediu brut este cu 19,9 la sută 
mai mic decât cel la nivel naţional, şi nu cu 20 la sută.

ÎPotrivit datelor DJS Sălaj, în luna august 2017, câştigul salarial mediu nomi‑
nal brut pe total judeţ a fost de 2.636 lei/persoană, mai mic cu 19,9 la sută faţă de 
câştigul salarial mediu nominal brut pe economie şi nu cu 20 la sută mai mic, aşa 
cum precizează jurnalistul Viorel Varga”, ne transmite instituţia condusă de Tiberiu 
Marc. 

Corectura pe care o aduce Consiliul Judeţean, cu 0,1 la sută, nu ţine loc de 
bunăstare. Pentru că 0,1 la sută din 1.000 de lei înseamnă 1 leu. Nu încălzeşte pe 
nimeni din Sălaj să afle că are mai mult cu doi lei la leafă decât spune Viorel Varga. 

Mai subliniază Consiliul Judeţean că Îcâştigul salarial mediu nominal brut 
la nivelul judeţului Sălaj a crescut în luna august 2017 cu 20,3 la sută faţă de luna 
august 2016”. A crescut, a crescut, că a crescut în toată ţara, dar sălăjenii tot cu 19,9 
la sută mai puţin câştigă decât media pe ţară; şi au crescut şi preţurile de un an în‑
coace, şi tot rău o ducem, mult mai rău decât în alte judeţe. 

Tiberiu Marc explică recordul de şomeri din Sălaj
cu argumentul că sălăjenii nu vor să muncească

USR Sălaj a făcut public un studiu în care Sălajul ocupă primul loc în 
Transilvania şi locul 28 pe ţară ca număr de şomeri raportat la numărul populaţiei.

Judeţul nostru se numără printre cele cinci judeţe din ţară în care şomajul a 
crescut în ultimul an. În luna iulie 2017, numărul şomerilor a ajuns la 5.419, adică 
la 6,06 la sută. Potrivit studiului, în mediul urban avem 450 de şomeri în plus faţă 
de iulie 2016 şi un număr total de 1.582 de şomeri în cele patru oraşe. Jumătate din 
ei se află într‑un singur oraş, Cehu Silvaniei, care are un număr de şomeri egal cu 
Braşovul. 

Iată cum explică Tieriu Marc acest fenomen. Î”n ceea ce priveşte şomajul 
şi activitatea economică pe raza judeţului, trebuie menţionat faptul că numai în 
acest an  două din principalele companii din judeţ, Tenaris şi Michelin, şi‑au extins 
activitatea şi au pus la dispoziţia celor interesaţi, prima 66 şi cea de a doua 100 de 
locuri de muncă. În acest context trebuie menţionat faptul că deşi rata şomajului 
este una mai mare decât media de nivel naţional numeroşi angajatori au probleme 
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în a găsi forţa de muncă în Sălaj (…) Atâta vreme cât majoritatea angajatorilor sunt 
în căutare de forţă de muncă (unii caută chiar în afara judeţului sau în străinătate) 
considerăm că doar o foarte mică parte din cei ce apar în evidenţele AJOFM Sălaj 
sunt în căutarea unui loc de muncă”. Aţi înţeles? Simplu. Sălăjenii nu vor să mun‑
cească, alte probleme nu‑s. Suntem noi puturoşi, este interpretarea corectă a ceea 
ce ne spune Consiliul Judeţean.

Suntem recordmani la ajutor social, dar şi capra 
vecinilor e pe moarte, ne asigură administraţia judeţului

Un alt record nedorit pentru judeţul nostru este cel privind numărul de asis‑
taţi social prin venitul minim garantat şi suma pe care aceştia o primesc. 

Sălajul ocupă primul loc în regiune în ceea ce priveşte numărul de asistaţi 
social (în jur de 3.300) în raport cu numărul populaţiei. 

Suma medie primită de un asistat este de 337 de lei, cea mai mare la nivel 
naţional. Acest ajutor este suportat, evident, tot de cetăţenii judeţului, însă pentru 
acest ajutor mulţi nu mişcă un deget. Nu‑i de mirare că mulţi sălăjeni preferă să 
stea acasă pe banii statului, adică ai noştri. 

Referitor la această problemă, Tiberiu Marc, ne răspunde în ideea că şi capra 
vecinului e pe moarte, aşa că să nu o jelim doar pe a noastră ca a mierlit‑o.

Î”n Sălaj suma plătită ca venit garantat a fost luna august de 337,14 lei, cea mai 
mare la nivel naţional. Trebuie menţionat că în alte şapte judeţe ea a fost mai mare 
de 300 de lei, iar în restul judeţelor osciliează între 210 şi 300 de lei, media fiind 
de 275,82 lei. Nu considerăm că această medie reflectă starea economică a judeţu‑
lui, de vreme ce alte judeţe precum Braşov sau Bihor au medii apropiate de cea a 
Sălajului”, spune Consiliul Judeţean.

După umila noastră părere, suma record naţional plătită ca venit minim 
garantat, de 337 de lei, cea mai mare la nivel naţional, încurajează nemunca. Iar 
Sălajul nu duce lipsă de şomeri. Sau dacă mai sus tocmai Consiliul Judeţean argu‑
menta că sălăjenii nu vor să muncească, banii daţi pentru nemuncă sunt de natură 
să întreţină starea de fapt.

 
Model de subdezvoltare – suntem 

pe ultimul loc la energie regenerabilă

Sălajul se află pe ultimul loc într‑un top realizat de Transelectrica  privitor la 
judeţele în care se produce energie  regenerabilă. Transelectrica spune că în Sălaj 
sunt instalate sisteme de numai 4,7 Megawaţi. La polul opus este judeţul Constanţa, 
care are o capacitate instalată de 350 de ori mai mare decât cea din Sălaj. 

În judeţul Sălaj se află un singur parc voltaic, care a fost deschis în toamna 
anului 2013, în localitatea Recea Mică. Obiectivul a avut o valoare de 6,5 milioane 
de euro şi este deţinut de o firmă din Satu Mare. 
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Site‑ul Transilvania Business scrie că judeţul Sălaj este unul dintre judeţele cu 
cel mai mare potenţial fotovoltaic din ţară, însă nu este exploatat. 

Acelaşi site, Transilvania Business, mai scrie că şi Consiliul Judeţean Sălaj a 
fost interesat de realizarea unui parc fotovoltaic, chiar la Porolissum, însă Uniunea 
Europeană a respins proiectul instituţiei conduse de Tiberiu Marc pentru că nu a 
întrunit numărul necesar de puncte.
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olivian vădan
Magazin Sălăjean

Nemernicii se pregătesc de 
hibernare

Pe cine mai miră faptul că soarta deţinuţilor a devenit o prioritate naţională, 
într‑o ţară în care un infractor condamnat este al treilea om în stat, la care se adaugă 
o șleată de de alți penali ajunși la Putere?

Încă de la începuturile guvernării PSD‑ALDE, cu susținerea “prostituatei” 
UDMR, prioritatea politrucilor care au câștigat alegerile a fost emiterea de legi 
care să le facă mai uşoară viaţa infractorilor, indiferent de statutul lor – în devenire, 
neprinși sau deja condamnați. Încă de la celebra OUG 13, soarta infractorilor a 
devenit prioritate pe agenda de lucru a celor aflaţi la Putere.

Peste 500 de infractori de drept comun au ieşit anticipat în urmă cu câteva zile 
din închisoare. Toți aceștia au fost lăsați pe străzi într‑o singură seară. Și, din neferi‑
cire, alți 3.400 de tâlhari, violatori, criminali stau cu mâna pe clanță pentru a ajunge 
în libertate. În tot acest timp, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, își arată uimirea 
față de impactul legii privind recursul compensatoriu. Cum naiba poți afirma că 
nu ai știut ce efecte va avea o astfel de lege, când până şi presa a atras atenţia – când 
proiectul de lege era încă în dezbatere din Parlament – că aşa se va ajunge aici şi că, 
de fapt, cam toţi deţinuţii vor beneficia, automat, de reducerea pedepselor cu o cin‑
cime!? Iar dacă uimirea ministrului este “pe bune”, cu atât mai grav! Dacă un elev 
este prins cu temele nefăcute, este automat sancționat în catalog. Astfel, ce scuză ar 
avea ministrul Irinel Toader că el e “uimit” zilnic de inepțiile pe care le transformă 
în legi și, implicit, de numărul mare al infractorilor care a ajuns dintr‑o dată pe 
străzile patriei? Cu ce ne încălzește pe noi, viitoarele victime ale beneficiarilor legii 
privind recursul compensatoriu, că acest ministru iresponsabil “nu s‑a așteptat” ca 
fenomenul să aibă o astfel de amploare?

Până la urmă, această lege electorală este, de fapt, o graţiere mascată. Este 
un “cadou” de la guvernarea PSD‑ALDE pentru toată ţara, mai precis pentru cei 
care s‑au opus elaborării legii a graţierii. Cu alte cuvinte, dacă nu am vrut graţiere 
selectivă, în funcţie de infracţiune, luaţi de aici eliberare generală! Da, asta cred. 
Guvernarea PSD‑ALDE s‑a răzbunat, pur și simplu.

Da, înţeleg că în închisoare există condiţii foarte grele de detenţie şi că e inu‑
man, în multe cazuri, să îți execuți aici o pedeapsă. Însă, dacă tot vrem condiții civi‑
lizate de detenție pentru infractori, oare nu ar fi fost firesc să îi preocupe, mai întâi, 
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pe guvernanți și parlamentari, condiţiile în care stau bolnavii în spitale, de felul în 
care sunt ținuți bătrânii în cămine ori de condiţiile în care învață copiii în școlile 
din România? Nu, aceste aspecte sunt mai puțin importante pentru politrucii ro‑
mâni. Pe ei pare să‑i sensibilizeze condițiile necorespunzătoare din penitenciare. Și, 
culmea este că trebuie să îi înțelegem până la urmă. Nemernicii ăștia nu fac altceva 
decât să își pregătească propriul culcuș.



Când votul tău ia forma unui 
criminal cu permis de conducere

Nu știu ce părere au unii, însă eu cred că accidentele de circulaţie au devenit 
deja parte a cotidianului mioritic. Nu cred că există o zi lăsată de la Dumnezeu 
fără să se întâmple un accident cu morţi şi răniţi pe şoselele judeţului sau ale țării. 
Cauzele sunt multe, însă ele țin, din nou, de specificul mioritic: lipsa autostrăzilor, 
drumurile proaste, consumul de alcool, teribilism, viteză, indolență față de legi, 
inconştienţă sau pur și simplu prostie. În condițiile date, ne întrebăm cine se face 
vinovat de multitudinea evenimentelor rutiere de la noi: administratorii drumuri‑
lor, poliția, şoferii sau politicienii? Sigur, nu îți trebuie multă inteligență să găsești 
răspunsul la întrebare, astfel că, în mod cert, toți suntem de vină. Lipsa celor șapte 
ani de acasă, la care se adaugă lipsa educației rutiere în rândul şoferilor noștri, fac 
ca, zilnic aproape, România să fie mutilată de un nou eveniment cu victime.  Este 
foarte  ușor de remarcat faptul că pe drumurile patriei se conduce haotic, fără pic de 
responsabilitate. Ce să mai vorbim despre bun simț sau măcar de un dram de simţ 
al autoconservării, ori de respect în trafic. În cele câteva sute de mii de kilometri pe 
care i‑am adunat până astăzi “la bord”, de când sunt fericitul posesor al carnetului 
de conducere, circulând atât în țară, cât și pe drumurile din afara ei, nu cred să fi 
văzut mai mult haos și mai multă nesimțire ca în România. Iar la capitolul nesim‑
țire, responsabilii statului sunt campioni mondiali față modul în care se implică să 
rezolve problemele ce se petrec pe drumurile noastre. Cât despre starea generală 
a infrastructurii rutiere, nici nu mai putem vorbi. La capitolul ăsta suntem mereu 
codași și, după cum văd eu lucrurile în perspectivă, nici nu avem șanse să ne depă‑
șim condiția de luzări.

Şi totuşi, lipsa autostrăzilor, a drumurilor expres, a șoselelor ocolitoare nu 
poate și nici nu trebuie să fie o scuză pentru nesimţirea generală a multora dintre 
şoferii români. Atâta timp cât legile în privința regimului rutier sunt la fel de proas‑
te sau prea permisive, polițiștii de pe drumurile patriei puțini și pedepsele prea 
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mici, atunci și numărul criminalilor aflați la volan, care vor scăpa mereu ușor, va fi 
mai mare.

Poate am să vă surprind, însă în țările civilizate, în afara amenzilor și a pe‑
depselor aspre care se dau șoferilor cu potențial criminal la volan, mai există un 
domeniu foarte important care face selecția pe șosele: sistemul de asigurări. Da, ați 
citit foarte bine. În țările civilizate, şoferii periculoşi sau pur și simplu cretini nu 
se mai urcă la volan. Pe când, la noi, ăștia au prioritate. Ei bine, în alte țări, şoferii 
începători sunt monitorizaţi. Acolo există un fel de “cutie neagră” ce vine montată 
pe maşină. În primii ani de şofat, conducătorului auto i se calculează valoarea ur‑
mătoarei asigurări, în funcţie de stilul de condus. Evident, cu cât omul conduce 
mai bine, cu atât asigurarea este mai ieftină. Și invers… Acolo, asigurarea șoferului 
este “ștanțată” încă după primul an de condus. Motiv pentru care, logic, șoferul 
va fi extrem de atent la volan. Apoi, dacă omul produce un accident rutier (poate 
fi chiar unul minor), asigurarea aproape că i se dublează. Și, da, în țările civilizate, 
nu poţi conduce maşina pusă pe numele soţiei, a mamei, a bunicului pensionar, ca 
să plăteşti mai puţin ori ca să fentezi sistemul de asigurări. Decât în cazul în care 
proprietarul plătește o poliță de asigurare mai mare. Adică, omul își asumă riscul că 
șoferul mașinii nu este și proprietarul ei, deci poate fi mai neatent la volan.

Dacă noi ne plângem până și când plătim câteva sute de lei pentru o asigurare 
obligatorie și conducem bolizi de zeci de mii de euro, în alte țări, în funcţie de com‑
portamentul în trafic, șoferii ajung să scoată din buzunar pentru o asigurare, după 
ce au făcut o boacănă, şi câteva mii de euro pe an. Desigur, în situația respectivă, 
dacă ai făcut prostii la volan și ești taxat ca atare, decât să bagi mii de euro într‑o 
asigurare care depășește valoarea mașinii pe care o conduci, este cât se poate de clar 
că vei alege să te urci pe bicicletă, în autobuz sau în taxi. Astfel, se cerne grâul de 
neghină în țările civilizate, acolo unde legile sunt făcute “cu minte”, iar pe drumuri 
rămân să circule majoritatea șoferilor civilizați, cu probabilitate minimă să se trans‑
forme în “măcelari” cu acte în regulă. Dar, să nu uităm că vorbim despre ceea ce se 
întâmplă în țările civilizate, țări care, mai nou, prin generozitatea Guvernului de la 
București, ne livrează nouă toate gunoaiele pe patru roți, de care ei oricum ar fi scă‑
pat aruncându‑le la cimitirul de mașini. Da, în acele țări, este cât se poate de clar că 
viața cetățeanului este mult mai importantă decât votul lui, ceea ce politrucii noștri 
nu vor învăța niciodată. Și, din păcate, nici noi, ăștialalți, nu prea vrem să învățăm 
de la alții. Ceea ce devine deja un lucru mult prea trist…
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Fără scăpare

Cred că, încet‑încet, lumea începe să se lămurească despre felul în care stau 
lucrurile cu privire la parșivitatea lui Liviu Dragnea. Până și pesediștii dau semene 
că s‑au prins, în cele din urmă, despre modul în care şeful PSD se folosește – în in‑
teres propriu pentru a influenţa anchetele justiţiei și pentru a şterge urmele ilegali‑
tăţilor făcute – de partid, dar și de poziţia deţinută în stat. Totuși, suntem conștienți 
că, deocamdată, nu putem vorbi despre un sfârșit al fenomenului privind “teleor‑
manizarea” României, fenoment ce izvorăște din obscuritatea baladei Miorița.

Cine s‑a gândit că premierul Mihai Tudose se stinge de dorul justiției se în‑
șeală amarnic. Tocmai de aceea, tot circul ăsta cu remanierea Guvernului, cu scopul 
declarat de a pune pe linie moartă miniștri cercetați de DNA, este un mare fâs. Pe 
mine, unul, Tudose nu m‑a convins. Practic, conflictul din interiorul PSD ţine 
doar de mizeria politică emanată de acest partid. În PSD asistăm la un război aflat 
în plină desfășurare între două tabere de baroni, cu exact aceleaşi obiceiuri, în care 
una îl stimulează pe premier să aibă o atitudine pe măsura funcției, în condițiile 
în care, cel mai probabil, nu se simte prea bine sub talpa mult prea mizerabilă a 
clanului din Teleroman.

Am să vă spun și motivele pentru care cred că se joacă la cacealma. Sunt două 
la număr. Primul motiv ar fi legat de soarta pachetului de legi ale justiției. Credeți 
că după remanierea miniștrilor lui Dragnea, premierul Tudose îi va cere ministru‑
lui Justiției, Tudorel Toader, să uite de proiectul subordonării politice a justiţiei? 
Sau, după cum se preconizează, va arunca pisica moartă în curtea Parlamentului?

Cel de‑al doilea motiv – pentru care consider că ce se întâmplă zilele acestea 
în PSD eete doar o fumigenă – este legat de faptul că, fără doar și poate, PSD își va 
proteja în continuare miniştrii şi parlamentarii în Parlament. După îndepărtarea sa 
din Guvern, Rovanei Plumb nu i se va ridica imunitatea parlamentară în dosarul 
hotărârii de guvern privind insula Belina. Nu în mandatul acesta. Tabăra Tudose 
este mult prea mică și neînsemnată pentru a fi capabilă să readucă ideea de justiție 
în subconștientul parlamentarului pesedist.

Ei bine, toate presupunerile de mai sus nu sunt altceva decât argumente care 
vor demonstra, cu timpul, că înlăturarea influenței lui Dragnea din Guvern și, im‑
plicit, din PSD, nu va însemna neapărat o schimbare esențială în bine, în mentalul 
pesedistului aflat la putere. Partidul ăsta are în continuare un mega‑potențial di‑
structiv pentru statul de drept. Pentru că, acolo (ca de altfel și în cealaltă tabără), ura 
și disprețul față de justiție e deja o reacție aproape necondiționată. Diferența dintre 
atitudinea față de justiție a celor de la PSD și, bâlbâielile ce vin din tabăra opoziției, 
este că socialiștii își arată colții fără menajamente, în timp ce liberalii sunt niște ac‑
tori ceva mai versați. În fond, ambele tabere sunt o apă și‑un pământ.
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vilcovschi andreea
Magazin Sălăjean

Scandal cât Spitalul Județean! 
Medic zălăuan “recidivist”, acuzat 

de nepricepere și ignoranță

Medicul sălăjean Horea Jidveianu, şeful 
Compartimentului Chirurgie şi ortopedie infanti‑
lă din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău, 
este, din nou, ţinta unor acuzaţii venite din partea 
unui pacient şi a părinţilor acestuia.

Doctorului i se reproşează nu doar lipsa de 
profesionalism, ci şi dezinteres faţă de problema 
pacientului. Într‑o postare pe reţeaua de socializare 
Facebook, Andrei, un licean în vârstă de 17 ani, rela‑
tează pe scurt experienţa pe care a avut‑i cu chirur‑
gul zălăuan şi recomandă cunoscuţilor săi să îl evite. 
“În luna Iunie am fost operat la claviculă la Spitalul 

Judeţean Zalău, de către dr. Horea Jidveianu. Atunci mi‑a montat două broşe (un 
fel de cuie, se vede în poză). Când a trebuit să mi le extragă, nu mi‑a putut extrage 
numai una, timp de patru ore pe masa de operaţie nu a putut face nimic, recoman‑
dându‑mi să o las acolo unde e «că nu are nicio treabă»(zice el). În 12 octombrie, 
după o grămadă de drumuri la spitale, cu ajutorul lui Dumnezeu şi multumită 
unul doctor de la Cluj, broşa a fost extrasă, ajungând deja la un centimetru de 
a‑mi intra în plămân. P.S: Dragi prieteni!!! Dacă vreodată (nu vă doresc) veţi avea 
vreo problemă de ordin ortopedic, nu vă recomand să vă lăsaţi pe mâna doctorului 
Jidveianu! Vă spun din propria experienţă”, a scris adolescentul pe contul său de 
Facebook.

Postarea lui a generat o serie de reacţii puternice în mediul online şi i‑a deter‑
minat pe mulţi să îşi expună propriile experienţe neplăcute cu acelaşi medic.

Povestea implantului dispărut

Augustin Câmpean, tatăl tânărului operat la claviculă, ne‑a declarat că primul 
contact pe care l‑au avut cu medicul incriminat s‑a petrecut în luna iunie a acestui 
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an, după ce fiul său a suferit un accident de bicicletă. “Am ajuns la Urgenţă, unde 
a fost diagnosticat cu fractură de claviculă. În ziua următoare a fost consultat de 
către dr. Jidveianu, singurul ortoped peditru din Spitalul Judeţean, care ne‑a spus 
binevoitor că trebuie operat, pentru a‑i fi implantate nişte broşe de 7‑8 cm lungi‑
me, care să îi fixeze clavicula timp de aproximativ o lună. Pentru extragerea lor, am 
mers la începutul lunii august la acelaşi medic, însă acesta nu a găsit una din broşe. 
I‑a făcut anestezie locală, dar nu a putut scoate decât o piesă, pentru cea de‑a doua, 
fiul meu fiind supus, în ziua următoare, unei intervenţii chirurgicale ce a durat 
patru ore. Şi de această dată, fără succes”, povesteşte tatăl, potrivit căruia, la ieşirea 
din operaţie, doctorul i‑ar fi spus acestuia: “Am vrut să‑i rup clavicula ca să‑i scot 
broşa, dar mi‑a fost milă”.

Îngrijorat, i‑a cerut lui Jidveianu să îi recomande un alt specialist care să îi 
ajute odrasla, însă, acesta l‑ar fi asigurat că nu va fi nicio problemă dacă broşa rămâ‑
ne acolo unde e. “Ce m‑a deranjat foarte mult că atunci când a văzut că nu îi iese 
operaţia, nu a mai vrut să ştie nimic despre pacient. L‑am rugat să îmi recomande 
un specialist care să ne poată ajuta, însă mi s‑a replicat că nu e nicio problemă dacă 
broşa aceea rămâne acolo unde e. Mi‑a replicat că sunt oameni veniţi de pe front cu 
schije şi care au trăit mult şi bine acolo. «Lăsaţi‑o acolo, că nu se întâmplă nimic», 
mi‑a spus”, susţine Augustin Câmpean. “Nu am putut să mă consolez cu gândul 
că rămâne un corp străin în copilul meu, aşa că am mers la Cluj‑Napoca, pentru o 
a doua părere”, continuă tatăl lui Andrei.

“Sunt preot şi trebuie să iert”

La examinarea făcută la CT s‑a văzut că broşa respectivă ajunsese într‑un mă‑
nunchi de vase de sânge, însă, din fericire, nu afectase nimic. Adolescentul a fost 
operat din nou, de această dată cu succes. “Totul a durat 40 de minute. Medicul i‑a 
făcut o altă incizie, a găsit broşa şi a scos‑o. Ne‑a spus că degeaba au căutat‑o cei de 
la Zalău, câtă vreme nu au căutat‑o unde trebuia. Chirurgul de la Cluj ne‑a spus că 
dacă mai stăteam puţin, lucrurile s‑ar fi complicat, broşa fiind la circa un centime‑
tru distanţă de plămân”, explică Augustin Câmpean.

Acesta este hotărât să nu facă vreo plângere la adresa medicului Horea 
Jidveianu: “Am înţeles că Jidveianu a fost depăşit de situaţie, dar m‑a deranjat mo‑
dul în care s‑a comportat cu noi. Atâta a putut, am priceput asta, dar faptul că nu ai 
aplecare faţă de pacient, că nu te interesează care va fi parcursul lui, asta ţine de edu‑
caţie. A fost nepricepere în primă fază, după care ne‑a întors spatele. Nu vreau să 
fac nicio plângere. Eu sunt preot şi trebuie să iert şi aşa l‑am mobilizat şi pe Andrei 
să iertăm, să‑i arătăm clemenţă, dar bine ar fi ca pe viitor să fie mai responsabil, 
pentru că totuşi lucrează cu copiii. Păcat că la Zalău avem un spital aşa de frumos 
şi pus la punct, dacă nu avem specialişti. La Cluj nu au condiţiile de la noi, dar tot 
acolo trebuie să mergem când avem probleme de sănătate”.
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Reclamat pentru jigniri şi neglijenţă

Nu este pentru prima dată când medicul sălăjean este acuzat pentru atitudinea 
lui faţă de bolnavi. La Serviciul Reprezentantul Pacientului din cadrul SJU Zalău, 
au fost întregistrate, în acest an, două reclamaţii care îl vizează pe dr. Jidveianu, iar 
anul trecut, alte trei. “Oamenii reclamă atitudinea jignitoare, faptul că îşi neglijează 
pacienţii – neglijenţă care duce la deteriorarea stării de sănătate a pacienţilor, refuzul 
de a consulta pacienţi programaţi, cu bilet de trimitere, folosind replici precum «nu 
e treaba mea» sau «dispari de la uşa mea», dar şi discriminarea pe care o manifestă; 
de‑a lungul anilor au fost mulţi părinţi de etnie romă care au menţionat că au fost 
ignoraţi doar pentru că sunt romi. Au mai fost cazuri când a refuzat să explice fami‑
liei diagnosticul şi tratamentul, motivând că nu se coboară la nivelul de opt clase, el 
având 25 de ani de studii”, ne‑a declarat Adina Sabadâş, coordonatorul Serviciului 
Reprezentantul Pacientului. Potrivit acesteia, cazurile cu componentă etică au fost 
direcţionate către Consiliul de etică, care a demarat o cercetare în privinţa cazului. 
În urma celor semnalate, conducerea Spitalului l‑a sancţionat pe medic cu un aver‑
tisment. La rândul său, dr. Jidveianu a contestat în instanţă decizia de sancţionare, 
procesul fiind pe rolul Tribunalului Sălaj.

Plângeri au fost depuse şi la Colegiu Medicilor Sălaj, însă de fiecare dată a 
fost scos basma curată. După cum ne‑a declarat dr. Liviu Oroian, preşedintele 
Colegiului, în acest an, pe numele colegului său a fost făcută o singură plângere, 
care este încă pe rol.

Contactat, managerul SJU Zalău, Laurenţiu Barna, a refuzat să se pronunţe 
în privinţa acuzelor ce i se aduc angajatului unităţii, dat fiind procesul amintit. “Ce 
pot spune? Ce soluţii a dat Colegiul Medicilor? Dar Consiliul de Etică? Iar eu când 
l‑am avertizat, ne‑a acţionat în instanţă!”, a fost răspunsul scurt al conducătorului 
celei mai mari unităţi spitaliceşti din Sălaj.
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Un tânăr din Zalău şi-a făcut o 
afacere de succes din papioanele 

confecţionate manual

Cu multă muncă şi pasiune, Gabriel Ştefan Măcelar, un tânăr de 24 de ani din 
Zalău, a reuşit să transforme un hobby într‑o afacere mică, dar de succes. A învăţat 
de unul singur cum să confecţioneze un papion şi, în ciuda greutăţilor de care s‑a 
lovit, nu s‑a descurajat. A continuat să se perfecţioneze, iar astăzi, papioanele lui 
sunt purtate de domni din toate colţurile ţării. Gabriel Măcelar era elev în clasa a 
XII‑a când a purtat pentru prima dată un papion, unul handmade, confecţionat cu 
stângăcie. Câteva luni mai târziu, cu prilejul unei vizite în Spania, şi‑a cumpărat 
unul elegant dintr‑un magazin de profil, pentru care a plătit 20 de euro. „Era un 
papion simplu, negru, dar cu stil. Totuşi, suma pe care am lăsat‑o la casă mi s‑a 
părut foarte mare“, îşi aminteşte tânărul. Întors acasă, i‑a venit ideea să încerce să 
realizeze un astfel de accesoriu cu propriile lui mâini, deşi nu avea nici cea mai vagă 
idee de unde trebuie să înceapă.

Căutând răspunsuri pe Internet şi urmărind tot felul de tutoriale, a dat peste 
un clip care i s‑a părut extrem de interesant şi în care era explicat pas cu pas ce are de 
făcut pentru a confecţiona papionul. A pus mâna pe maşina de cusut a mamei, pe 
o bucată de material găsită prin casă, şi s‑a apuca de croit şi cusut. „Tutorialul făcea 
să pară totul atât de simplu, însă, deşi am respectat îndeaproape fiecare indicaţie, 
rezultatul a fost unul groaznic“, îşi aminteşte amuzat Gabriel.
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Muncă şi ambiţie

Nereuşita nu l‑a descurajat pe tânăr, pentru că şi‑a dat seama că a pornit la 
drum insuficient de bine pregătit. „Am început să mă documentez mai serios, am 
croit şi am cusut, şi iar am croit, şi iar am cusut, până când produsul a căpătat o altă 
formă, mult mai apropiată de cum trebuia să arate un papion adevărat. Sunt nişte 
detalii pe care nu ai cum să le ştii de la început, doar lucrând mult deprinzi secre‑
tele. A fost mai greu până le‑am descoperit. Mă foloseam doar de un videoclip de 
27 de minute de pe Youtube, pe care îl urmăream atât de des că aproape îl ştiam pe 
dinafară“, precizează Gabriel. Când rezultatul muncii sale l‑a mulţumit, a postat pe 
pagina personală de Facebook câteva creaţii: „Mai întâi, am pus fotografii cu do‑
uă‑trei modele, iar prietenii din listă au început să dea like. Am continuat să creez 
şi alte modele, perfecţionându‑mă, iar primele comenzi nu au întârziat să apară“. 
Câţiva prieteni au fost primii lui clienţi, iar faptul că munca şi strădania îi erau apre‑
ciate l‑au motivat să continue. „Aveam deja peste 100 de modele de creaţie proprie 
şi căutam mereu materiale din care puteam să creez papioane frumoase şi origina‑
le“, mai spune tânărul din Zalău, mărturisind că unele dintre cele mai interesante 
şi speciale ţesături le găseşte şi acum în magazinele second‑hand. "Avantajul unui 
papion realizat dintr‑un astfel de material îl reprezintă unicitatea. Cu siguranţă cel 
care îl va purta nu va fi niciodată pus în situaţia de a da peste o persoană care să 
poarte un accesoriu identic“, adaugă Gabriel Ştefan Măcelar.

Papioane de lemn

Creatorul de papioane şi‑a făcut şi o pagină de Facebook dedicată exclusiv 
pasiunii lui: „Nu ştiam ce nume să‑i pun. Am optat în cele din urmă pentru cele 
două prenume pe care le port şi, din ce se pare, a fost o alegere inspirată, pentru 
că lucrurile au mers tot mai bine. Deşi nu sunt încă foarte cunoscut, vreau să cred 
că «Gabriel‑Ştefan Handmade`s» poate deveni un brand“. Mica lui afacere a mers 
din bine în mai bine după ce a început cursurile Şcolii Postliceale Sanitare şi i s‑a 
dus vorba printre profesorii şi elevii de acolo. Marketingul „din gură în gură“ s‑a 
dovedit a fi cel mai eficient generator de clienţi, astfel că Gabriel a ajuns să trăiască 
din vânzările pe care le face. În cei patru ani de activitate, antreprenorul estimează 
că a confecţionat câteva mii de papioane pentru clienţi din toate categoriile: de la 
purtătorii de ocazie, la cunoscătorii acestui accesoriu vestimentar. Din mâinile lui 
au ieşit papioane felurite: sobre şi simple, colorate ori din mătăsuri fine. Gabriel 
face şi papioane din lemn, modele menite să spargă tiparele, să atragă atenţia, dar şi 
să ofere un aer de distincţie. Ca în cazul accesoriilor din ţesătură, şi cele din lemn 
sunt executate integral de Gabriel: de la tăiat, la şlefuit, lăcuit şi completat cu par‑
tea textilă. Cu răbdare şi migală, tânărul sălăjean transformă lemnul brut în creaţii 
numai bune de accesorizat ţinutele într‑un mod inedit. În timp ce unii au privit cu 
scepticism modelul, alţii s‑au înghesuit să‑l achiziţioneze. „Un papion de lemn este 



216 • Anuarul presei sălăjene 2017 / Vilcovschi Andreea

purtat doar de cine ştie ce înseamnă un astfel de accesoriu: este practic o piesă de 
artă. Este ceva diferit, care te pune în evidenţă, atrage priviri. Contrar aparenţei, el 
nu este deloc incomod“, subliniază interlocutorul.

Planurile designerului

Gabriel Ştefan Măcelar mărturiseşte că nu‑i place să producă în serie şi că pre‑
feră să lucreze modele unicat, „pentru că îmi place să vin mereu cu lucruri noi“. Cu 
toate acestea, în catalogul său există câteva sute de modele proprii din care clienţii 
pot să aleagă. În plus, execută papioane şi la comandă, în funcţie de preferinţele 
celor care urmează să le poarte sau, mai corect spus, al soţiilor lor, pentru că, spune 
întreprinzătorul din Zalău, în cele mai multe cazuri, soţiile clienţilor sunt cele care 
îl abordează online pentru comenzi de papioane. Creaţiile lui Gabriel se vând fie la 
târguri, fie în online, la preţuri cuprinse între 15 şi 45 de lei, în funcţie de comple‑
xitatea modelului şi de materialul din care este confecţionat. În urmă cu câteva luni, 
gama de produse a fost diversificată, când tânărul a început să realizeze şi butoni 
asortaţi cu papioanele. Deşi este mulţumit de ceea ce a realizat până acum, Gabriel 
este hotărât să progreseze, să se perfecţioneze şi să‑şi extindă afacerea. „Cel mai 
mult mi‑aş dori să îmi pot comercializa creaţiile prin intermediul unor magazine 
de specialitate“, încheie tânărul designer.



România lucrului prost făcut. 
Cum să toci milioane ca să îneci 

monumente istorice în betoane şi 
în kitsch

Şapte biserici de lemn din judeţul Sălaj, toate aflate pe lista monumentelor 
istorice de clasă A, au fost cuprinse într‑un proiect finanţat din bani europeni, prin 
care a fost construită infrastructura care ar fi trebuit să faciliteze accesul turiştilor. 
A ieşit însă un kitsch.

Un proiect cu finanţare europeană care ar trebui să îi atragă pe turişti în jude‑
ţul Sălaj şi să pună în valoarea patrimoniul cultural local s‑a dovedit a aduce o notă 
de kitch unor monumente istorice. O spun asta specialiştii în domeniu, care s‑au 
arătat îngroziţi de modul în care cei care au stat în spatele proiectului au înţeles să 
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faciliteze accesul vizitatorilor la şapte dintre cele mai vechi şi mai frumoase biserici 
de lemn din judeţul Sălaj, toate incluse în Lista monumentelor istorice.

Prin „Circuitul bisericilor de 
lemn din Sălaj“, Consiliul Judeţean 
(CJ) Sălaj, principalul beneficiar, îşi 
propunea „ca aceste valori culturale 
să rămână, să fie cunoscute celor care 
apreciază aşa ceva din ţară şi din re‑
giune, dar şi din străinătate, să creem 
condiţii de acces mai bun, de infor‑
mare mai bună şi să le introducem 

într‑un circuit pentru că este vorba de şapte biserici“. Aşa declara în urmă cu un 
an, când implementarea lui era pe ultima sută de metri, Tiberiu Marc, preşedintele 
CJ Sălaj.

Se referea la următoarele biserici de lemn: „Sfinţii Arhangheli Mihai şi Gavril“ 
din Ciumărna, „Sfinţii Arhangheli Mihai şi Gavril“ din Poarta Sălajului, „Sfinţii 
Arhangheli Mihai şi Gavril“ din Sânmihaiu Almaşului, „Pogorârea Sfântului Duh“ 
din Fildu de Sus, „Sfinţii Arhangheli Mihai şi Gavril“ din Baica, „Sfinţii Arhangheli 
Mihai şi Gavril“ din Racâş şi „Sfântul Gheorghe“ din Bârsa, lăcaşuri de cult de se‑
col XVII‑XVIII, care urmau să devină mai primitoare cu turiştii.

Pentru asta, proiectantul ‑ SC Damar Consult Cluj‑Napoca SRL ‑ a gândit 
şapte grupuri sanitare masive, cu geamuri şi uşi PVC şi geamuri termopan, unele 
ridicate chiar în curţile bisericilor, 600 de metri liniari de alei pavate cu dale, şapte 
parcări, drumuri de acces în lungime totală de aproape un kilometru şi şanţuri 
adânci din beton, garduri pe structură metalică şi cu bază din beton căptuşită cu 
gresie, precum şi în cinci lifturi metalice pentru persoanele cu dizabilităţi. Lucrările 
au costat 6 milioane de lei, dintre care 4,2 de la Uniunea Europeană, 1,47 ‑ de la 
Guvern şi 343.000 de la Consiliul Judeţean. Lucrările s‑au încheiat în octombrie 
2016.

Primul semnal de alarmă

Arhitectul Niels Auner, expert atestat de Ministerul Culturii pentru monu‑
mente istorice, a fost cel căruia CJ Sălaj i‑a solicitat, în 2009, să facă expertiza în 
care să puncteze aspectele care trebuie îmbunătăţite astfel încât proiectul să devină 
compatibil cu monumentele direct vizate. O expertiză pentru care s‑au plătit peste 
15.000 de lei.

El a dat prima „bulină neagră“ ideii de a folosi platforme mobile destinate 
persoanelor cu dizabilităţi, tractate în lungul unei balustrade prevăzută cu crema‑
lieră la partea inferioară. „Atât traseul acestei platforme tractate, cât şi tehnologia 
ce trebuia utilizată modificau radical imaginea de ansamblu a sitului sătesc cu o 
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biserică de lemn în centru asemănătoare unei locuinţe şi cu o cale de acces la ea“, 
explică arhitectul.

Specialistul a arătat la momentul respectiv că este inutilă aducerea persoane‑
lor cu handicap în vecinătatea sau chiar în interiorul monumentului, de vreme ce 
gabaritele zonelor de acces în bisericile de lemn sunt cu mult mai mici decât ale 
scaunelor utilizate. În plus, accesul acestei categorii de vizitatori era condiţionat de 
modificarea unor trepte şi praguri, intervenţie ce ar fi masacrat nişte monumente 
vechi de două‑trei sute de ani.

Le‑a adus la cunoştinţă şi că traseul rectiliniu pentru care se optase crea o ima‑
gine total nepotrivită a întregii incinte, sugerând realizarea de alei cu panta rampei 
de maxim 8%, admisă peste tot în lume pentru persoanele cu deficienţe locomo‑
torii. Deşi soluţia propusă era posibilă fără vreun efort special şi fără a distorsiona 
întregul ansamblu, ea „a fost ignorată din start, preferându‑se o soluţie costisitoa‑
re, străină locului, agresivă şi absolut inutilă ce taie toate amplasamentele în două 
părţi“, menţionează Niels Auner. Achiziţia şi montarea unei astfel de platforme 
mobile a costat, în medie, 60.000 de lei. De asemenea, la Fildu de Sus, rampa se 
termină la jumătatea drumului, însă reprezentanţii CJ Sălaj dau asigurări că „în 
etapa imediat următoare“ lucrarea va fi continuată din bugetul propriu al judeţului.

În ceea ce priveşte aleile, specialistul a explicat la momentul respectiv că pot fi 
folosite dale din piatră naturală, pe pat de beton, doar cu anumite condiţii, printre 
care „utilizarea de lespezi de piatră de materiale diferite aşezate în benzi cu lăţimi 
neregulate“ şi montarea unor grinzi de stejar impregnat în zona treptelor, soluţie 
se întâlnită în lucrările de punere în valoare a monumentelor restaurate. În plus, a 
cerut eliminarea bordurilor, pe motiv că nu sunt compatibile cu caracterul peisagist 
al amenajării, iar pentru trotuarul din apropierea bisericilor a sugerat trei variante: 
bolovani de râu aleşi pe pat de pietriş compactat, lespezi de piatră cu contur nere‑
gulat pe pat de balast compactat ori pietriş compactat. Niciuna dintre variante nu a 
fost luată în calcul, preferându‑se „o soluţie rigidă de tip urban, total impropriu în 
zonă“, după cum menţioneză Auner.

„Nu mi-a venit să cred ochilor“

În timp ce arhitectul se plânge că recomandările lui au fost, în cea mai mare 
parte, ignorate, oficialii administraţiei judeţene susţin că ele „au fost însuşite şi res‑
pectate în elaborarea proiectului tehnic şi în execuţia lucrărilor“. Ba mai mult, ţin 
să precizeze aceştia, „obţinerea Avizului de la Ministerul Culturii a fost condiţio‑
nată de realizarea şi punerea în operă a acestei expertize elaborată de către expertul 
agreat ca fiind specialist şi consultant pe lângă Comisia Naţională a Monumentelor 
Istorice, în arhitectura bisericilor din lemn“.

Proiectul a primit, în cele din urmă, avizul necesar şi, spre surprinderea au‑
torului expertizei, la finalul investiţiilor, în curţile monumentelor istorice au fost 
executate tocmai acele lucrări la care Niels Auner ceruse să se renunţe. „Am văzut 
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nişte fotografii cu ce s‑a făcut la acele biserici şi nu mi‑a venit să‑mi cred ochilor. 
Mi‑am făcut drum să mă conving pe viu că le‑au masacrat şi a trebuit să mă aşez 
când am văzut dezastrul“, spune arhitectul.

Potrivit acestuia, incintelor unor biserici precum cele de la Baica, Poarta 
Sălajului ori Racâş le‑au fost pur şi simplu demolate elemente de arhitectură po‑
pulară autentică. În locul împrejmuirilor de lemn acoperite cu şindrilă şi porţi de 
acces de o reală frumuseţe şi unicate, au apărut garduri înalte, pe structură metalică 
şi bază din beton, în unele cazuri chiar placată cu gresie. În opinia lui, „lipsa unei 
maleabilităţi în abordarea temei şi a subiectului face în mod sigur parte din tarele 
legate de sistemul de licitaţie care a promovat în acel proiect firme de proiectare 
de canalizări şi drumuri, firme pentru care cele descrise anterior nu aveau nicio 
relevanţă“.

„Este o barbarie“

Impactul transformărilor asupra imaginii de ansamblu a incintei monu‑
mentului este unul devastator, spun, la unison, şi alţi doi specialişti consultaţi de 
„Adevărul“. „O porcărie. Un kitsch ordinar“, susţine Cornel Grad, doctor în isto‑
rie şi cercetător ştiinţific cu specializare în etnografie monumente, cel care a inven‑
tariat toate bisericile de lemn din judeţul Sălaj.

„Îmi vine să urlu când văd ce s‑a făcut. Nu se potriveşte nimic cu ceea ce 
există acolo de secole. Bisericile vechi sunt mici şi intime ‑ acesta este specificul lor. 
Când le treci pragul trebuie să te apleci, altfel dai cu capul. Şi atunci pentru ce acele 
construcţii moderne grandioase? Pesemne vor ca turiştii să intre cu autocarul direct 
în biserică. Sunt furios şi revoltat că s‑a putut face aşa ceva“, spune cercetătorul şti‑
inţific. El opinează că, prin modul în care cei responsabili au înţeles să implemen‑
teze proiectul, monumentele istorice au fost scoase din context.

De aceeaşi părere este şi Augustin Goia, expert în arhitectură rurală şi cer‑
cetător ştiinţific la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, care apreciază că grupurile 
sanitare, în felul şi de dimensiunea în care au fost concepute, nu aveau ce căuta în 
curtea bisericilor: „Sunt penibile în contextul respectiv. Sunt, practic, primul lucru 
care îţi sare în ochi când ajungi în zonă. În cazul construcţiilor utilitare cu specific 
trebuie păstrat un anumit specific volumetric, tipul de acoperiş trebuie să armoni‑
zeze cu restul construcţiilor din sat, cu atât mai mult cu cele din apropiere. Este o 
barbarie ce au făcut“.

Şi despre aleile pavate ce dau în uşa bisericilor specialiştii declară că strică 
peisajul cultural. Situaţia putea fi evitată dacă, adaugă ei, s‑ar fi optat pentru alei de 
ocolire, pietruite, uşor şerpuite, care ar fi permis chiar şi accesul persoanelor în sca‑
un cu rotile. „Aleile pavate şi scările din beton distrug totul. În plus, în unele locuri 
s‑au făcut şanţuri de beton la distanţă mică de monument. Betonul nu are ce căuta 
vizibil în cazul unor astfel de construcţii“, punctează Augustin Goia.
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Nici modelul de gard pentru care au optat cei responsabili de proiect nu a 
scăpat de criticile specialiştilor, care subliniază că, dacă s‑ar fi dorit o reconstituire 
în spiritul veacurilor XVII‑XVIII, trebuia făcut de dimensiuni mai mici, din scân‑
duri ori lemne cioplite, aşezate orizontal între stâlpi din lemn. Nicidecum cu baza 
betonată ori placată cu gresie sau înalte încât să ascundă monumentul. „Mai kitsch 
de atât nu se poate“, mai spune cercetătorul ştiinţific clujean.

CJ Sălaj: „Proiectul a avut avizele“

Reprezentanţii CJ Sălaj amintesc că Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale 
(MCIN), precum şi specialiştii în monumentele de ev mediu au agreat şi avizat fa‑
vorabil soluţia aleasă. În plus, explică sursa citată, soluţiile tehnice adoptate de pro‑
iectant au avut în vedere durabilitatea lucrărilor executate, pornind de la termenul 
minim de păstrare a caracteristicilor tehnice ale investiţiilor nou‑create prevăzut de 
către finanţator, respectiv cinci ani de la recepţia la terminarea lucrărilor.

Reprezentanţii administraţiei judeţene invocă faptul că „proiectul tehnic şi 
execuţia lucrărilor au fost realizate în conformitate cu reglementările tehnice în 
vigoare, obţinând toate avizele necesare, inclusiv pe cel de la Ministerul Culturii“: 
„Anterior prezentării proiectului la Minister, şeful de proiect din partea proiec‑
tantului a consultat detaliat reprezentanţii MCIN din teritoriu pentru a găsi cele 
mai adecvate şi fiabile soluţii posibil a fi aplicate în condiţiile date de teren, pentru 
punerea în valoare şi protejarea monumentelor istorice“.

Deşi recunoaşte că anterior implementării proiectului nu a existat o evidenţă a 
vizitatorilor la aceste obiective, CJ susţine că, graţie acestui proiect, la bisericile afla‑
te în proximitatea drumului european E81 numărul turiştilor a cunoscut o creştere 
importantă, ajungând, la Ciumărna şi Poarta Sălajului, chiar la 200 persoane pe 
lună. La Fildu de Sus, oficialii estimează că în acest an circa 150 de curioşi vor trece 
pragul bisericii, după ce în 2016 au fost număraţi mai puţin de 100 de vizitatori.

Protejate cu lacătul
Unele dintre biserici pot fi admirate de către turişti doar dacă aceştia au anun‑

ţat în prealabil responsabilii cu administrarea şi conservarea investiţiilor, respectiv 
primăriile şi parohiile locale. Câteva porţi au lacătul pus şi toate grupurile sanitare 
sunt sub cheie după ce, spun oficialii, noile investiţii au fost vandalizate imediat 
după recepţia lucărilor: pereţii au fost murdăriţi cu noroi, geamurile au fost sparte, 
echipamentele electrice demontate şi furate parţial, ori turmele de oi au fost adă‑
postite în curtea bisericii.

„Acum, cu perspectivă mai cuprinzătoare asupra lucrărilor realizate, sunt trist 
că am dat drumul acestui proiect, chiar şi cu recomandările specificate, fiind clar 
că nimeni nu avea de gând să ţină cont de acestea“, conchide expertul Niels Auner.



Parteneri Gala Presei Sălăjene





Grupul Michelin, lider mondial în industria 
anvelopelor, 
şi-a început activitatea în România în august 2001, investind până în 
prezent peste 300 de milioane de Euro în tehnologie, în modernizarea 
uzinelor şi în formarea echipei. Grupul are în România o echipă de 
aproximativ 3000 de angajaţi, două uzine în Zalău, o uzină în Floreşti 
Prahova şi un sediu central la Bucureşti.

În fabrica Michelin Zalău Anvelope sunt 
produse anvelope de camion, sub mărcile asociate TAURUS, 
KORMORAN, RIKEN, anvelope industriale marca MICHELIN, 
anvelope destinate echipării stivuitoarelor și altor utilaje industriale 
dar și anvelope pentru metrou. Produsele fabricate sunt destinate 
atât pieței interne, cât și exportului pe piața din Europa, Africa, 
Asia și America.
Fabrica Michelin Zalău Cord produce cordul metalic care 
constituie structura de rezistență a anvelopelor și contribuie la 
producția de anvelope dintr-o multitudine de fabrici Michelin 
din Europa, America și Asia.

Oamenii de la Michelin
În Michelin, oamenii şi echipele fac diferenţa şi din acest 
motiv cea mai importantă investiţie a Grupului este cea 
realizată pentru oameni, pentru dezvoltarea lor.
Michelin nu recrutează pentru un post, ci pentru 
un parcurs profesional, pentru o carieră care nu se 
opreşte la graniţele ţării. Iar pentru a creşte angajaţii 
şi a le oferi cel mai bun cadru pentru a-şi dezvolta 
abilităţile, Michelin organizează programe 
complexe de formare atât pe meserie, cât şi în zona 
competenţelor generale sau de management. 
Anual fiecare angajat Michelin din România 
beneficiază în medie de 70 de ore de training.

MICHELIN în Zalău


