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Un semn și că putem fi normali în vremuri anormale

2021 nu a fost un an strălucit nici pentru presa noastră cea de toate zilele (și 
nopțile). Evident, nici pentru media sălăjeană și nici pentru asociația noastră. La 
întrebarea cum va ieși, dacă va ieși, presa din pandemie, nu am un răspuns acum. 
Bănuiesc că nu prea bine... Și din lupta cu algoritmii dinozaurilor media mondiali, 
și din bătăliile pentru menținerea pe o piață ce s‑a schimbat, aș spune, deja defini‑
tiv. Nemaivorbind de compartamentul „consumatorului de media”. Și, totuși, mai 
existăm și noi, nu atât de mulți ca în urmă cu zece ani, dar... rezistăm! Avem destule 
păcate (o lege a presei e necesară, și pentru presa scrisă, și pentru cea din online), 
dar să concedem că e greu pentru toți, nu numai pentru jurnaliști și pentru patro‑
natul din domeniu. Ei bine, mă bucur, totuși, că am reușit să edităm și să tipărim 
un nou număr, al 13‑lea, al Anuarului Presei Sălăjene ‑ cu sprijinul Consiliului 
Județean Sălaj, le mulțumim și pe această cale ‑, un semn și că putem fi normali 
în vremuri anormale. Despre Gala Presei Sălăjene vom vorbi atunci când chingile 
restricțiilor pandemice vor fi mai libere. Le mulțumesc colegilor din mass‑media 
din județul Sălaj care au colaborat la realizarea publicației de față.

Daniel Săuca,
Președintele Asociației Jurnaliștilor din Sălaj

Consiliul Județean Sălaj susține și în acest an apariția Anuarului 
Presei Sălăjene, o publicație ce oglindește în paginile sale pasiunea, 

priceperea și activitatea jurnaliștilor din județul nostru.

Salut inițiativa Asociației Jurnaliștilor din Sălaj și felicit conducerea acesteia 
pentru stăruința de a aduce între două coperte o parte din roadele unui an de acti‑
vitate gazetărească. 

Îi felicit, de asemenea, pe toți jurnaliștii care se încăpățânează să își facă meseria 
cu responsabilitate, obiectivitate și demnitate, slujind adevărul și interesul public. 
În această perioadă de pandemie, poate mai mult decât oricând, accesul cetățenilor 
la informații corecte, complete și fundamentate științific este vital. Iar mass‑media 
joacă un rol covârșitor în această ecuație, motiv pentru care avem nevoie de o presă 
credibilă și puternică, de furnizori de știri serioși, de jurnaliști verticali, de informa‑
ții transparente și verificate, de conținut de calitate.

Vă doresc sănătate, inspirație și mult succes pe mai departe!

Dinu Iancu-Sălăjanu,
Președintele Consiliului Județean Sălaj
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Anchetă „Caiete Silvane”

Ce mai citesc scriitorii?

Zilnic, zeci, sute de titluri din presa noastră de zi și de noapte și știri, arti‑
cole ce mă interesează, online sau offline. Șpalturi. Relecturi. Șpalturi. De la 
„Caiete Silvane”. Relecturi. Reviste în format tipărit („Historia”, „Magazin istoric”, 
„România literară”, „Dilema veche”, „Viața românească” și multe altele). Zilnic, 
zeci, sute de titluri din presa noastră de zi și de noapte. Dacă acest tip de lectură se 
pune. Cărți? M‑am obișnuit să (re)citesc măcar două‑trei pagini în fiecare zi sau 
noapte. Sunt zile când pofta de lectură e mai mare. Pandemia, în cazul meu, a stâr‑
nit lectura și relectura. Răsfoiesc măcar volumele și revistele primite personal sau 
la redacție. Evident, citesc și pentru a scrie. În paginile de față ale revistei „Caiete 
Silvane” puteți vedea ce mai citesc sau cum se raportează la acest subiect și o (mică) 
parte din confrații noștri (din Sălaj și din țară). Lectură plăcută! (Și, poate, ne trimi‑
teți și dvs. gânduri, rânduri pe această temă, cred, de actualitate.) 

Daniel Săuca

Septembrie-ianuarie 2020/2021

În ultimele luni am citit mai cu spor, mai în engleză și mai tot ce mi‑a picat 
în mână, nu fără filtru, dar cumva însetată de cuvinte. Trebuie să recunosc însă, 
contorizând, că majoritatea cărților au fost în registru melancolic. Mai jos, despre 
câteva dintre ele:

The History of the Wolves de Emily Fridlund nu e un studiu zoologic pro‑
priu‑zis. În iernile care, pentru a o cita pe autoare, se prăbușesc asupra unei mici 
colectivități montane, viețile se duc înainte în tăceri care ascund secrete, vinovății și 
zbateri interioare. Ajunsă la vârsta adolescenței și trăind alături de o familie a cărei 
prezență e mai degrabă tangențială, Linda descoperă cât de serioase pot fi urmările 
convingerilor personale și religioase atunci când se oferă să‑l aibă în grijă pe băiețe‑
lul unor vecini. Acestora li se adaugă niște dezvăluiri surprinzătoare despre condiția 
morală a profesorului său. Lupii metaforici sunt cei care‑i devorează pe ceilalți, dar 
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sunt și reprezentarea vizuală a sentimentului de culpabilitate pe care, pe măsură ce 
narațiunea se țese din fragmente evocative, aceasta îl trăiește în dublu rol. Cartea s‑a 
numărat printre finalistele prestigiosului Man Booker Prize în 2017.

The Fortress of Solitude de Jonathan Lethem este un roman semi‑biografic, pu‑
blicat în 2003. Este, de asemenea una din cărțile care și‑au pus amprenta profund 
asupra mea în ultimele luni de pandemie. Într‑un cartier în care fiecare stradă își 
are distribuția sa etnică și regulile sale precise, imuabile, doi adolescenți cresc de 
capul lor. Părinții sunt elemente de decor, artistice (un pictor, respectiv un fost 
muzician de succes), pe când, în prim‑plan, cât se poate de activ, fiii ard etape, 
se impun sau se lasă conduși de vicii, pasiuni. Romanul este străbătut de un fior 
fantastic. Cartierul devine personaj în sine, iar semnăturile sub formă de graffiti, 
plăcuțe de identitate fluidă.

Everything I Never Told You de Celeste Ng este povestea unei familii mixte 
(englezo‑chineze) care trăiește în America anilor ’70. Elementul de surpriză care 
deschide desenul epic îmi amintește de Hoțul de cărți a lui Markus Zusak sau de The 
Lovely Bones a lui Alice Sebold. Este una din cărțile care a stârnit vâlvă în 2014 și care 
e și acum una dintre cele mai citite cărți moderne. Poate place publicului pentru că 
atunci când lumile diferite se ciocnesc, ele produc un efect de undă pe care cartea, 
readunând în mănunchi informații parțiale, ni‑l servește nouă cititorilor, niciodată 
pe deplin deslușit, dar mereu ca pe o promisiune că cineva, vreunul dintre perso‑
naje, ar ști, câteva pagini mai încolo măcar, adevărul despre Lydia. 

Lor li se adaugă, ca eventuale sugestii: How to Be Good de Nick Hornby, Old 
Filth de Jane Gardam, The Girl’s Guide to Hunting and Fishing de Melissa Bank, 
The People in the Trees de Hanya Yanagihara, Invisible Monsters de Chuck Palahniuk, 
The 19th Wife de David Ebershoff, The Elegance of the Hedgehog de Muriel Barbery, 
Housekeeping de Marilynne Robinson, The Mars Room de Rachel Kushner.

Simona ARDELEAN

Pandemia și lectura la veioză

Am traversat cu toții o perioadă dificilă din multe puncte de vedere. Cea mai 
mare problemă a fost momentul în care mi s‑a impus să stau în casă, deoarece mi 
s‑a părut un atentat la libertatea mea. Uneori stau în casă zile întregi și nu simt ne‑
voia să ies, dar parcă dacă mi se impune, tentația evadării este enormă. Poate că încă 
sălășluiește în mine păcatul adamic. Cu toate acestea mi‑am găsit remedii pentru 
a‑mi face suportabilă această perioadă: am citit, am scris, am reluat unele lecturi, 
care mi‑au marcat existența la un moment dat. Cititul mă relaxează în general, 
indiferent de cartea pe care aleg să o citesc. Citind, intru într‑o lume diferită, spe‑
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cială și interesantă, care‑mi suscită curiozitatea. De obicei, când aleg o carte pe care 
doresc să o lecturez, o fac în funcţie de starea mea sufletească din acel moment. De 
data aceasta am ales la început, crezând că perioada va fi relativ scurtă, apoi, văzând 
că intru într‑un circuit al unui timp ce nu se mai termină, am început să recitesc 
unele opere, am citit ce mi‑a picat în mână. Am citit seara, am citit peste zi, am citit 
dimineața, întârziind astfel să mă ridic din pat, am citit în zilele de sărbătoare și în 
zilele de lucru și ca să nu deranjez, am citit mult la veioză. Dintre cărțile pe care 
le‑am lecturat în acest mai bine de un an de pandemie pot să amintesc vreo câteva, 
dar nu pot să le numesc pe toate, pentru că am citit mult, poate echivalentul a ceea 
ce am citit în ultimii cinci ani. „Jurnalul de vise” al lui Corin Braga m‑a fascinat 
prin faptul că realitatea și ficțiunea conviețuiesc în foarte bună armonie, generând 
visarea. Am intrat în „labirintul” spațiilor descrise și evocate, uneori suprapuse, al‑
teori aflate în conviețuire paralelă și acest lucru m‑a sustras realității imediate, căreia 
era cât pe ce să‑i dau vamă neliniști suprapuse peste deznădejdi. Am reluat studiul 
doamnei Irina Petraș, Feminitatea limbii române și parcă am descoperit valențe noi în 
afirmațiile persuasive, care mi‑au mers la inimă. Mi‑a rămas în memorie expresia 
foarte frumoasă: „Limba română este feminină (cu o doză mirabilă de androgi‑
nie)”, urmând demonstrația că acest aspect face să fie greu traductibilă. Am recitit, 
de asemenea Ch. Marlowe: Tragica istorie a doctorului Faust și în paralel am recitit 
Faust de Goethe, pentru că am vrut să reiau tema romantică a luptei dintre malefic 
și divin din planul conștiinței umane. Dintotdeauna oamenii au fost nemulțumiți 
de spațiul și timpul ce li s‑a dat, tot așa cum personajele acestor opere au fost ne‑
mulțumite de realitatea în care au trăit și s‑au lăsat dominate de dorințe dictate de 
conjunctura momentului, ceea ce a adus după sine un destin tragic. Faust al lui 
Goethe, însă, își răscumpără sufletul, dobândește fericirea în creația utilă umanită‑
ții. M‑am convins încă o dată că acesta este marele adevăr ce trebuie să ne ghideze 
viața. Ajuns la vârsta senectuții, bolnav și orb, Faust are viziunea muncii creatoare 
în libertate și adresează clipei invocația înscrisă în pact: „Rămâi, că ești atâta de 
frumoasă!” Am încercat să mă raportez la timpul meu și să privesc partea plină 
a paharului pentru ca „starea” ce mi s‑a dat să o fac suportabilă. Am reluat aces‑
te opere pentru a‑mi întări convingerea că libertatea aceasta este doar o iluzie pe 
care o putem avea alegând calea care ne dăruiește măreția clipei în defavoarea păcii 
eterne. Apoi nu pot trece cu vederea volumul Taximetristul roşu de Doina Cetea și 
Irina Petraș, motiv care m‑a determinat să abordez și eu domeniul prozei scurte. 
Eu am făcut‑o ca pe o confesiune alcătuită din puzzle‑uri ce alcătuiesc imaginea 
unei existențe, scrisul devenind astfel pentru mine catharsis. Am recitit Metafizica 
lui Aristotel. Am căutat să fac pace cu mine însămi, am vrut să alung disperarea care 
mă amenința zilnic, atât pentru ceea ce se întâmpla dincolo de geamul casei mele, 
cât și suferința din interior, așa că mi‑am căutat remediul în scris și în citit. Am lec‑
turat și chiar am luat notițe după Filosofia ca mod de viață de Pierre Hadot, am intrat 
în contact cu viața regilor Romei Antice și am studiat începuturile creștinismului 
din cartea Viața Sfântului Clement de Călin Ioan Dușe. Îmi place să citesc seara, 
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când este liniște, iar problema mea este că sufăr de insomnie, așa că am avut timp 
suficient pentru lectură și nopțile mele au trecut mult mai ușor. În „pauzele” dintre 
aceste cărți și altele asemenea lor, am citit poezie: Tomas Stearns Eliot, simboliștii 
francezi, Lucian Blaga, Nichita Stănescu și mulți alții. Iată că de‑a lungul istoriei 
existenței umane, artiștii, și mă refer aici la poeți, au fost preocupați de raportul 
omului cu timpul în diferitele ipostaze ale mecanismului istoric, cu implicațiile lui 
psihologice. Concluzia mea este că nu doar eu, sau nu doar o parte a omenirii tră‑
iește drama momentului, ci omenirea toată, așa cum a trăit‑o dintotdeauna, chiar 
dacă doar unora li s‑a dat darul să o transmită prin cuvânt. Această concluzie mi‑a 
atenuat fricile. Prin urmare, lectura este cu adevărat un mod de supraviețuire în 
vitregia unor vremi, care năvălesc peste oameni.

Silvia BODEA SĂLĂJAN

Cartea din container

Pandemia m‑a alungat la căsuţa plină de cărţi din Cicîrlău (15 km lîngă Baia 
Mare), așa că de acum am timp să le citesc pe toate. În ritmul „una pe săptămînă”, 
ar trebui să trăiesc o sută de ani ca să mor împăcat că nu le‑am cumpărat fără rost... 
Nu am o metodă, căci nu eu aleg cărţile, ci ele mă aleg.

Le dau prioritate celor primite de la autori. În 2020, am lecturat vreo 30 de 
volume semnate de: Teresia Bolchiș, Tătaru din Germania (un roman duios despre 
poetul‑erou Ion Șiugariu, 1914‑1945), Simion Mesaroș (predici nervoase), Vasile 
Jurje (amintirile unui pictor), Nicolae Petruţ (din Ilidia‑Banat), Aurel Ghilezan, 
Petru Istrate (poet și șahist), povestitorul dr. Adrian‑Nicolae Popescu din Rădăuţi, 
Nina Hoza, Vasile Ţincaș, Vasile Tivadar, Vasile Dan Marchiș, Ioana Olandra 
Kadar, Nicolae Pop‑Apa, dr. Aura Pintea (Imaginea evreilor din Maramureş în memoria 
colectivă). Bloggerul Petru Racolţa din Seini mi‑a dăruit trei cărţi tipărite, Povestirile 
unui maramureşean, ușoare la citit. Despre cîteva dintre aceste creaţii am scris texte 
de întîmpinare, subliniind părţile izbutite. 

Am citit și vreo 30 de cărţi ale unor scriitori cunoscuţi, precum Irina Petraș, 
Alexandru Uiuiu (romanul Agentul de vînzări, apărut în 2019), Lucian Perţa (două 
volume de parodii, dar nu în răspăr), o carte trimisă de editorul Gabriel Cojocaru 
(Istoria generală a naturii şi teoria cerului, de Immanuel Kant), plus cărţi recupera‑
te: Corneliu Ștefanache (Ziua uitării), Maria Ţvetaeva (proză), Sigmund Freud 
(Angoasă în civilizaţie), Mihail Sadoveanu (Istorisiri vechi şi nouă – între file am găsit 
un trifoi cu patru foi). Profitînd de doctoratul fiului meu, am silabisit online cîte‑
va capitole despre filosofia minţii (pînă mi‑au lăcrimat ochelarii). Ca noutate: un 
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audiobook în limba americană, însă am renunţat să ascult tot romanul – mi‑am 
supraestimat engleza.

Cea mai mare amărăciune m‑a cuprins recent, în 15 ianuarie 2021. Mă aflam 
în Baia Mare. Spre seară, am cărat gunoiul menajer la containerul dintre blocuri și 
acolo, în semi‑întuneric, am zărit o carte. Am ezitat s‑o iau, dar după trei pași m‑am 
întors și, cu teamă de viruși, am scos cu două degete Frumoasa Spria, roman istoric 
semnat de Vasile Gaftone, apărut în 1977, la Ed. Facla, în 32.500 de exemplare + 
50 broșate. După ce am dezinfectat cartea cu pălincă de mere, că de aceea aveam în 
casă, pînă la miezul nopţii am citit cele 150 de pagini, iar apoi am plîns niţel și am 
mîngîiat‑o...

Nicolae GOJA

„Din ce fund de vis te tragi?”

Am profitat de carantină și de intervalul de gratuitate ca să explorez colecțiile 
vechi de ziare și de reviste de pe arcanum.hu. În paralel, din obligație profesională, 
am frunzărit sau am citit și cărțile primite la bibliotecă. Cum a fost un an electoral, 
ni s‑au dat fonduri și am cumpărat mai multe titluri decât de obicei. L‑am reți‑
nut pe Constantin Virgil Gheorghiu, autorul romanului „Ora 25”, pentru că este 
un scriitor controversat, un fel de Nyirő József român. A debutat ca poet, a fost 
remarcat de G. Călinescu. De formație militară, a renunțat la o carieră cazonă, a 
absolvit Facultatea de Litere și Filosofie din București, apoi a intrat în politică. Ion 
Antonescu l‑a numit atașat militar de presă în Croația, dar după 23 August 1944 a 
trebuit să plece în exil. Cum fusese reprezentantul unui guvern fascist, americanii 
l‑au arestat și l‑au ținut doi ani într‑o închisoare germană. În cele din urmă, a ajuns 
la Paris, unde a obținut azil. A fost acuzat de semitism, pentru reportajele din vo‑
lumul „Ard malurile Nistrului”. Deși nu și‑a terminat studiile teologice, a devenit 
preot la biserica ortodoxă română „Sfinții Arhangheli” din Paris, spre indignarea 
multora, mireni sau înalte fețe bisericești. Paul Goma l‑a acuzat că „s‑a auto‑uns” 
păstor al comunității de exilați și că a slujit „Securitatea popească”. Din cealaltă par‑
te, Valeriu Anania (versul citat în titlu îi aparține mitropolitului) l‑a etichetat drept 
„un clevetitor de mare clasă” și, absolut onorant pentru orice cărturar, „un scriitor 
acru ca Dostoievski, Soljenițin”. Acesta este adevărul, avem de‑a face cu unul din‑
tre marii romancieri ai lumii, fapt remarcat și de Grigore Gafencu în jurnalul său. 
Mircea Eliade l‑a felicitat entuziasmat, într‑un mesaj compus în miez de noapte, 
fragment reprodus pe coperta „Orei 25” (2019) de la Editura Gramar. În ceea ce ne 
privește, i‑am savurat „Memoriile”, apărute în românește tot acolo. Primul volum 
(1999) redă amintiri despre cele întâmplate până la căderea dictaturii antonesciene, 
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al doilea (2002) acoperă intervalul de până la refugierea în Franța. Subtitlul este 
„Ispita libertății”. Merită să le citiți în paralel cu „Marea prăbușire” a lui Jacques de 
Launay. Altminteri, și bunicul meu, Györfi András, a trăit acele vremuri, întocmai 
precum au povestit cei amintiți mai sus. Istoria e scrisă de învingători, dar adevărul 
este surprins și redat în toată complexitatea lui, cu lumini și umbre, succese și ne‑
dreptăți, emoții și dezamăgiri, numai de literatură.

GYÖRFI‑DEÁK György

Despre o realitate alternativă

Ziua în care am descoperit internetul a fost una dintre cele mai importante 
din viața mea. Parcă mi s‑ar fi luat un văl de pe ochi, parcă s‑ar fi deschis o fereas‑
tră, o ușă către o lume pe care o bănuiam că există ascunsă pe undeva și după care 
jinduisem cu setea unui wannabe intelectual strâns între chingi stalino‑ceaușiste. 
Imagini din lumi îndepărtate unde nu aveam și nu voi avea vreodată posibilitatea 
de a pătrunde, știri nefiltrate cu pudibonderie, care să „dea bine”, arte și sporturi 
la care nu avusesem acces, dar mai ales cărți, autori care mă așteptau pe mine să‑i 
descopăr și să le apreciez operele, fără a asculta de influențatorii modelatori ai unei 
vremi – sper – apuse.

Așa am descoperit scriitori și serii de romane care au fost traduse ulterior sau 
nu, de care mă leagă trainice fire sentimentale. Eco și Borges fuseseră prezenți din 
anii care m‑au format, dar nu pot să nu mă minunez de adevărul spuselor unui 
personaj candid care a afirmat cândva necesitatea de a învăța o limbă pentru a putea 
citi un autor în splendoarea sa originală. Dar, despre traduceri și arta traducătorului, 
cu altă ocazie.

Anul care a trecut, cu știrile sale panicarde și cu ordonanțele care ne‑au făcut 
să ne baricadăm benevol în casele noastre, a fost pentru mine un bun prilej și o și 
mai bună motivație pentru a‑mi dedica o bună parte din timp lecturii. Nu neg că 
pandemia este o experiență traumatizantă, mai ales pentru cei care nu s‑au desco‑
perit încă pe ei înșiși, care nu știu cum să umple acest timp dilatat, fără socializarea 
în persoană. Pentru cel care citește, însă...

Intervalul acesta temporar aproape einsteinian mi‑a permis să mă întorc la 
primele mele iubiri, la Eco, Borges și Hesse, dar și să descopăr noi autori. Mă aplec 
cu bună știință asupra noului val de literatură magic‑realistă, povești care înlănțu‑
iesc cu măiestrie happeningul contemporan cu maybe‑ul potențialului magic. A fost 
anul descoperirii autoarei Sarah Addison Allen (Grădina fermecată, trad. Andreea 
Șeler, 2017, Litera și Anotimpul dragostei, trad. Oana Barbelian, 2018, Litera), în tra‑
ducere și mai apoi în original, care descrie în mai multe volume legate ideatic via‑
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ța unei familii guvernate de un măr năbădăios din grădina proprie, măr ale cărui 
poame induc viziunea viitorului personal pentru cel care se încumetă să muște din 
ele. Femeile din familie au, fiecare, câte un dar al lor, pe care se străduiesc să îl țină 
în frâu sau să îl folosească spre binele locuitorilor orășelului în care trăiesc. Această 
idee onorabilă și profund feminină, a facerii de bine, este prezentă și în seria Dove 
Pond a autoarei americane Karen Hawkins, în primul volum al seriei, The book char-
merer, unde o (aproape) banală bibliotecară dintr‑un orășel din Carolina de Nord, 
care are darul de a vorbi cu cărțile din custodia sa, își propune nici mai mult, nici 
mai puțin, decât să salveze localitatea de coșmarul depopulării din cauza migrației 
spre locuri de muncă mai bine plătite. În ansamblul lor, aceste romane sunt mult 
mai soft decât ale marilor predecesori enumerați mai sus, însă, pe lângă tratate de 
matematică și educație online pe timpul pandemiei au reprezentat pentru mine o 
nișă escapistă bine‑venită.

Semnele, cuvintele, ideile sunt acolo, zburdând jucăușe în eter, ca niște „ho‑
țoaice aurii” din celebrul joc harrypotterian „vâjthaț” (quidditch în original, tradu‑
cere de Ioana Iepureanu). Rămâne ca potențialul cititor să le vadă cu ochii minții.

Simone GYÖRFI

Iscusita zăbavă

Dacă întrebarea s‑ar referi la ce mai citesc personajele, nu scriitorii, mi‑ar fi mai 
lesne să dau un răspuns cât de cât sincer. Tocmai am răsfoit zilele acestea Istoria lec-
turii de Alberto Manguel, ca să‑mi aflu acolo un motto pentru o carte la care lucrez. 
Am dat peste o pagină care extinde mult sensurile verbului în cauză, pornind de la 
ideea de semn. Astfel, un astronom poate „citi” o hartă a stelelor care nu mai sunt; 
zoologul „citește” urmele animalelor într‑o pădure; jucătorul de cărți „citește” ges‑
turile partenerului său, înainte de a pune pe masă cartea câștigătoare; un părinte 
„citește” pe fața copilului semnele bucuriei, ale fricii sau ale uimirii; îndrăgosti‑
tul „citește” noaptea formele trupului iubitei lui sub cearșafuri… Cu toții „citim” 
semnele de circulație. Reprezentând ipostaze umane, ei pot fi personaje, și‑atunci 
răspunsul la întrebare n‑ar fi prea greu de dat.

În ceea ce mă privește, onest ar fi să spun că fără scris aș fi putut trăi poate 
chiar ceva mai binișor decât a fost să fie, însă nu și fără „această iscusită zăbavă”, 
cum ne învață Miron Costin prima noastră definiție a cititului. Încet‑încet, am 
transformat lectura într‑o artă a așteptării și într‑un fel de truc abil, prin care să 
înșel timpul. De‑aceea, îmi încep fiecare zi citind sau recitind două‑trei poeme 
din literatura universală. Nu chiar la întâmplare, căci țin pe scândura mesei câte un 
volum dintr‑un autor, până îl epuizez, în ritmul amintit. De obicei e o carte nou 
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apărută, dar dacă se‑ntâmplă să n‑o am, nu‑i nimic, scot alta, veche, din raft. Unii 
autori mă dezamăgesc, așa cum e cazul acum cu Bob Dylan, cel care a impresionat 
juriul Nobel în 2016. La acest poet e foarte greu de descifrat linia de demarcație 
dintre talent și mediocritate.

Pe aceeași scândură a mesei se află întotdeauna o carte de proză. Aici nu prea 
umblu după noutăți, ci mai degrabă după autori. Citesc luni, uneori chiar ani de 
zile, la câte un autor. A fost cazul lui Proust, mai nou, dar și al romanelor lui Beckett, 
căruia îi știam doar teatrul și poezia. Anotimpuri lungi citesc scriitori ruși, dar mai 
rar pe cei de mare fală, ci pe unii pe care mi‑i scot dintr‑o umbră nemeritată, cum 
ar fi Leonid Andreev, ori Ivan Bunin. Și desigur, Vladimir Nabokov, care a ajuns 
târziu la cititorul român. Acum parcurg câte zece pagini pe zi dintr‑un roman de o 
extraordinară frumusețe a scriiturii, Focul, de Gabriele D’Annunzio. Înaintez atât 
de lent, încercând să deslușesc chipul Veneției, văzută toamna, prin comparație cu 
cel din nuvela lui Tomas Mann și cu celălalt, din poezia lui Vincenzo Cardarelli. 
Citind zilnic câteva pagini din proza lui Arghezi, învăț să frământ cu sufletul și 
să iau în stăpânire un aluat poetic pe care l‑am găsit cândva atât de bine așezat în 
versuri. Apoi, pe un anumit fond de oboseală, care coincide cu ceasul vesperal, mă 
cufund în jurnale, memorii, cărți de corespondență. Dar vai, bag de seamă că citesc 
cam multă proză! Când în jurul nostru totul e rigid, țeapăn, mort, avem nevoie de 
iluzia vieții. 

Mai nou, nu lipsește din teancul de cărți pe care le vizitez zilnic, un volum de 
Emil Cioran. Și de aici citesc puțin, ca să mă țină paginile până ajung din nou într‑o 
librărie. Cartea de artă e cea care mă ține în priză cu terminologia critică, dar îmi și 
potolește setea de imagine, acum când sunt tot mai sedentar. Presei literare îi dedic 
o zi din săptămână, cutumă de la care mă abat doar atunci când consult colecția 
revistei „Secolul 20”. Nu voi trece nici peste revenirea, aproape obsesivă, la câțiva 
poeți, fie și numai pentru lectura unui singur poem: Bacovia, Kavafis, Trakl. Poate 
că ați observat că toți trei au operă „puțină”, pe care aproape oricine are posibilita‑
tea s‑o dețină integral. Ce noroc cu pandemia, că acum îmi descopăr biblioteca! 
Constat că încă n‑am spus nimic în privința cărților despre care urmează să scriu 
cronici. Legătura mea cu aceste cărți, cât și cu cele despre care nu scriu, ar fi mai 
bine s‑o descoperiți singuri.

Viorel MUREȘAN
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Foamea de acțiune

Într‑un calendar sibian din 1927, în brumărel, în așteptarea iernii (iernile erau, 
desigur, mai lungi pe atunci!), se dădeau niște sfaturi economice, la sfîrșitul cărora 
se spunea: „Serile lungi, fusul se întoarce și cărturarul din casă cetește și altora câte 
ceva bun”. Cărturarul din casă – omul care știa citi și avea cîteva cărți la îndemînă 
– aparținea unei familii obișnuite, din moment ce în același spațiu se auzea și tor‑
sul fusului. Acesta găsea răgaz și determinare să citească familiei adunate… la gura 
sobei. Se poate glosa pe această temă mult și frumos, dar voi observa doar că acest 
„cetitor” a cam dispărut din casele noastre. Iar eu, chiar dacă aș încerca să răsfoiesc 
filele unei cărți pentru cei din jur, voi constata, la rigoare, că nu am cui. 

În această iarnă a pandemiei noastre, obișnuințele mele de lectură nu s‑au 
schimbat. Mi‑au rămas în exercițiu aceleași tipuri de lectură: strict informativă 
(asigurată mai ales de presă), lectura de formare (detinată scriitorului care sînt), 
de serviciu (în raport cu revista și publicațiile la care colaborez) și lectura de des‑
fătare. Acum probabil că lectura de informație (asigurată de presa din țară sau din 
străinătate) mi‑a luat ceva mai mult timp, încercînd să deslușesc mai bine lumea 
în care trăiesc, dar dispoziția mea pentru literatura de desfătare, în seama căreia te 
lași uitînd că mai ești (și) scriitor, nu a dispărut, poate doar că nu și‑a găsit întreaga 
desfășurare. Mai mult în sensul libertății de a alege o carte. Librăriile nu mai func‑
ționează ca înainte… Nu se mai fac lansări de carte, librarii nu mai au libertatea 
(îngrădită de prudență) de a comanda titluri cu generozitate. Iar eu nu mai am con‑
fortul de a adăsta la nesfîrșit între rafturile pline de cărți. Există, desigur, posibilita‑
tea de a obține cărți prin comenzi online. Dar încă sînt prea… incomode. Solicită 
mecanisme de comandă mai complicate. Vine poșta rapidă, mă caută la oraș cînd 
sînt la țară. Prea complicat. Frustrant este însă faptul că relația mea – directă – cu 
publicul cititor, cîtă ar fi, s‑a blocat.

Dar citesc. Cărțile colegilor, cărțile care țin firma actualității literare. Nu dau 
nume, lista ar fi lungă. Cu regretul de a nu putea ajunge, lejer, la anumite titluri, 
importante și rămase aproape în gestiunea întîmplării. Să spun totuși că, în ul‑
tima vreme, în apele lecturii m‑am scăldat citind Evgheni Vodolazkin (Aviatorul, 
abia acum), Yu Hua (romanul În viață), Ana Blandiana (Soră lume), Dorin Tudoran 
(De bunăvoie, autobiografia mea). Și nu numai. M‑a interesat să‑l revăd (recitesc) pe 
Albert Camus și mai ales pe André Malraux, un scriitor identificat atît de profund 
și de regal cu epoca în care a trăit. Cîndva, Gide i‑a spus: „Il n`y a pas d`imbeci‑
les dans vos livres”. Iar Malraux i-a răspuns: „Je n`écris pas pour m`embêter. 
Quant aux idiots, la vie suffit”. Cum mai trăim oare, noi, într‑o lume invadată de 
pandemie, dar și de prostie? Am avut și mici inconveniente de lectură, precum 
încercarea de a citi Copiii de pe Volga, de Guzel Iahina, carte aflată în categoria celor 
deloc ușor de citit, dar de nelăsat din mână, cum e prezentată. Am lăsat‑o din mînă 
din cauza literei prea mici cu care a fost tipărită, așteptînd să o găsesc, cîndva, într‑o 
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altă ediție. Cum mi‑a scăzut interesul – dar nu total – pentru Dilema (veche), care, 
suferind mici modificări de sumar/ structură, și‑a pierdut din persuasiune.

Într‑o zi am intrat într‑o librărie din simplă curiozitate sau, cum i‑am spus 
librăresei, ca să nu‑mi pierd obișnuința, nu prea exersată în ultima vreme. Răsfoind 
niște cărți, m‑a interesat o traducere. Cînd am trecut prin filele cărții, am văzut că 
„povestea” era scrisă sub forma unui jurnal. Am pus cartea înapoi în raft. După 
atîta citit (și care va continua) despre pandemie, nu vreau „jurnal”, nu mai vreau 
„adevăruri”, vreau ficțiune. Ficțiune pură. Mi‑e foame de ficțiune!

Olimpiu NUȘFELEAN

Citește și fă ce vrei

Scrisul și cititul sînt ca inspiraţia și expiraţia, ele neputînd evolua decît siner‑
gic, într‑o simbioză explicativ‑implicativă absolută. Citim prin intermediul scrisu‑
lui și scriem prin intermediul a ceea ce am citit. Deși scrisul te va găsi cînd vei ști 
să îl cauţi dincolo de tot ceea ce ai citit. Cititul nu e decît un mod de a dialoga cu 
cărţile. Cei care nu pot duce acest dialog citesc degeaba. Din cărţi trebuie reţinută 
mai mult gîndirea care le mobilizează. A citi înseamnă a‑ţi învecina ideile, gînduri‑
le, proiecţiile ideatice. A împrumuta un destin preţ de cîteva pagini. Dacă cititul și 
scrisul nu prea contează la mîntuire, nu mă văd bine la judecata finală.

Singura profesie pe care o practic riguros este cea de cititor. În pauza dintre 
cărţile citite mai scriu și eu cîte ceva, de multe ori total devastat de ceea ce pun în 
pagină. Detest orice îndeletnicire sau zgomot care mă abate de la citit și scris, căci în 
afara lor nu vreau să fac absolut nimic. Chiar și mort o să mai întorc doar o ultimă 
filă... Nu există ceva mai captivant, atunci cînd nu ai ce face, cînd fiinţa se umple 
cu stihiile propriei inutilităţi, cu lava golului existenţial, decît dulcea zăbavă a citi‑
tului. Colacul meu de salvare a fost cititul și scrisul, care mă ajută și acum, în plină 
apocalipsă pandemică, să plutesc prin viaţă într‑o inconștienţă miraculoasă. Starea 
de panică m‑a apropiat și mai mult de cărţi, cititul devenind din nou, ca în totali‑
tarism, singura formă autentică de libertate. Cititul presupune cu metodă vocaţia 
răgazului, a contemplării și a nefăcutului, el duce nonfactualitatea în specializarea 
sa ultimă. Căci, citind, îndeplinești atît de multe fără să faci mai nimic. Aproape fără 
să te clintești poţi muta din loc munţii cuvintelor, poţi întoarce filele îngălbenite 
ale timpului, poţi topi coordonatele spaţiului cu o străfulgerare de gînd. Cititul este 
singurul mod de a locui toate lumile, de a trăi toate vieţile. Chiar și moartea poate 
fi citită printre rînduri.

Totuși, oricît de exuberant ne‑am condensa viaţa în jurul cititului și scrisului, 
trăim într‑o carte pe care nu o va scrie nimeni, într‑un bibliopolis rămas în veșnică 
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rescriere. De fapt, trăim într‑o carte care își tot caută autorul… Lumea e un Text 
care nu mai poate fi corectat. Existenţa e o Greșeală care nu mai poate fi remediată. 
Ea evoluează exact în propria ei eroare. Participăm la Cartea lumii cu cîte o filă 
mîzgălită în grabă sau cu una complet goală. Lumea e doar o imensă carte de cata‑
hreze și trăiri nescrise, de cuvinte stinghere rămase în paragină. Începută ca ecou 
al Cuvîntului, lumea o va termina ca o imensă Ciornă indescriptibilă, cu care nici 
Dumnezeu nu mai are ce face. Parafrazînd o aserţiune augustiniană, pot spune 
doar atît: citește și fă ce vrei... (Cît despre lista cărţilor citite, ar fi oţios să mă apuc 
să o înșir aici).

Ioan F. POP

Nevoia de lectură

Lectura reprezintă, sau cel puțin așa ar trebui, unul din atributele esenţiale ale 
omului contemporan. S‑a vorbit in extremis despre această „nobilă misiune” și, 
cu riscul de a‑i mai demonetiza truismul care o susţine, mă voi opri la o altă faţă a 
lecturii – diversitatea în unicitatea ei.

Dincolo de faptul că se citește foarte puţin, cum a spus‑o și Voltaire la timpul 
său, important rămâne modul în care cititorul reușește să se apropie de lectură și să 
facă din ea un act de cultură perpetuă. E o mare diferenţă între cum trebuie să citim 
o carte de idei, un scriitor ermetic, o piesă de teatru, o carte care se adresează sentimentului etc., 
sau un critic literar. Fiecare dintre acestea necesită o anume pregătire și atenţie, ba 
chiar o anumită ordine cronologică. Se poate spune că, în ultimă instanţă, ar putea 
fi vorba de o „artă de a citi” pe care trebuie să ne‑o însușim și să ne‑o cultivăm în 
permanenţă. Deși nu există însă o reţetă imuabilă pentru succesul lecturii, un lucru 
rămâne cert și anume că „a citi încet este primul principiu şi se aplică oricărei lecturi. Este 
arta de a citi, în esenţa ei. (…) În afară de a citi foarte încet, nu există artă de a citi; există 
mai multe arte, foarte diferite, după diversitatea operelor…” (cf. Emile Faguet, L’ art de lire, 
Paris, 1923). 

Când citești un filozof nu poţi face abstracţie de faptul că trebuie să‑l „confrunţi 
fără încetare cu el însuși” pentru că, în esenţă, este rezultatul unor permanente lup‑
te de idei seculare, un amestec de idei și sentimente, lectura putând fi, în cel mai 
fericit caz, un permanent dialog cu el. „Averea” de cultură, dar și înțelepciunea, care 
la majoritatea ne vine la o vârstă mai avansată, dar poate și o dorință mereu amânată 
din varii motive, mi‑au activat dorința de a citi acum (ca tânăr pensionar), cu mult 
calm, fără grabă, câteva lucrări de estetică: Wladyslaw Tatarkiewicz, Istoria esteticii, 4 
vol. și Ion Ianoși, Secolul nostru cel de toate zilele (1980).
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Cărţile care se adresează sentimentului îţi pot oferi o oarecare largheţe, limita‑
tă totuși, în actul lecturii pentru că ești tentat și trebuie să te lași furat de sentiment 
(și nu de raţiune, ca‑n lecturile filozofilor, esteticienilor etc.). Ţi se oferă ocazia să 
poţi face comparaţia, deși adesea ne lipsesc tocmai aceste criterii, cu oamenii din ju‑
rul tău, dar la modul simbolic, certificându‑ţi „momente” ale propriilor frământări. 
Nu i‑ai întâlnit niciodată pe Euclio, Moș Grandet, Harpagon sau Hagi Tudose, dar 
reflectând asupra personajelor vei putea spune cu certitudine că în jurul tău trăiesc 
avari, că dl Z este aidoma celor amintiţi. Din acest punct de vedere putem afirma că 
„lectura este alcătuită din ce cunoaştem, din ce aflăm, din ce nu mai e nevoie să aflăm pentru că 
ştim şi din ce ştim acum mai bine pentru că am învăţat din nou”.

Un lucru asemănător ţi se poate întâmpla și atunci când vizionezi o piesă 
de teatru, lăsând deoparte pretinsa artă de a citi piesele de teatru, când îţi exerciţi 
involuntar anumite categorii estetice. La Bruyère explica foarte bine această ma-
nifestare, când la teatru te jenezi să plângi, să te vadă cineva cu lacrimi, dar nu ţi‑e 
nicidecum rușine să râzi pentru că „râsul îţi lasă întreaga libertate de spirit, pe când plânsul 
arată că ţi-ai pierdut-o… că eşti dominat de subiect şi autor”.

Scriitorii ermetici şi criticii reprezintă un capitol aparte în drumul lor spre recep‑
tare de către lector. Mai importantă mi se pare, pentru o largă categorie de lectori 
(elevi, studenţi etc.), abordarea modului cum și, mai ales, când trebuie citiţi criticii 
literari. Așa cum afirmam la început, se citește foarte puţin și paradoxal (sic!), o 
foarte bună parte din elevi, studenţi citesc mai degrabă critică despre anumite opere 
fără a se duce mai întâi la carte, făcându‑și un deserviciu pentru formarea lor ulte‑
rioară, iar uneori nici nu mai ajung să citească opera respectivă.

Întorcându‑ne la întrebarea: dacă trebuie citiţi criticii, e necesar să afirmăm că nu 
greșim cu nimic dacă‑i iubim și pe critici, însă există un moment anume al intră‑
rii lor în scenă, tocmai pentru faptul că, citindu‑l înainte, te face să privești opera 
dintr‑un alt punct și unghi de vedere, dincolo de voinţa ta vei fi forţat să receptezi 
autorul cu „urechea pregătită” și formată de altcineva. Pentru a nu rămâne mereu la 
impresii de la o primă lectură, evoluţia analizei făcându‑se cu pași mici, simţi nevo‑
ia unui schimb de opinii și atunci, sigur, cel mai avizat este criticul și istoricul literar. 

Iată doar câteva opinii care susţin nevoia permanentă de lectură, de citire şi 
re-citire, nelăsând cartea să aștepte pentru că este extrem de grav să devii un „ci‑
titor întârziat” deoarece, ca orice modă care ţine de o anumită epocă, păstrând un 
caracter arhaic, lucru pe care nu ţi‑l dorești decât în măsura conștientizării forţate 
de atari cerinţe, vei rămâne tributar permanent ideii că „nu moda de acum douăzeci 
de ani e ridicolă, ci aceea de acum doi ani. Cea de acum douăzeci de ani e veche…, a intrat în 
istorie, cea de acum doi ani e învechită, demodată…, (şi) n-a intrat în istorie” (Emile Faguet, 
op. cit.)

Mai întâi de toate, în lectură, credem că trebuie să fii contemporan cu tine 
însuţi și de‑abia mai apoi să te poţi îndrepta spre sensul oportun al latinescului 
legere, care nu înseamnă numai a citi, ci și a culege, cum am putea înţelege din 
experienţa înţeleptului avocat din Galese, și de‑aici o reverberantă întrebare: cât de 
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departe ar fi ajuns roata istoriei dacă i‑ar fi fost atașată înţelepciunea izvorâtă doar 
din lectura prisosinţei timpului dat nouă ca „trestii gânditoare”?

Teodor SĂRĂCUŢ-COMĂNESCU

Avantajele bolii

Prea ne‑am obișnuit să facem din pandemie (această sminteală elementară, 
cum îmi place să o numesc), o paradigmă, un reper al vieții noastre cotidiene, ajun‑
gând uneori să ne plângem de milă prin vituperări oțioase ori blasfemii tenden‑
țioase. E lesne de constatat că, ne place, nu ne place, viața își continuă cursul cu 
sinusoidele sale, urmând molcomă aceleași canoane sinestezice conform cărora, 
cine era fericit în vremuri nepandemice, e fericit și în vremuri pandemice, cine e 
nefericit azi, nefericit a fost și ieri, pe când molima nu exista decât redată/speculată 
în tratatele de medicină, istorie ori transpusă figurativ în operele unor artiști plas‑
tici, mai cu seamă medievali. Urmând coordonatele acestei logici, cine citea înainte 
de virus, citește și în vremurile lui, ba chiar, stimulat de o flexibilitate a timpului 
liber, mai abitir și mai cu râvnă decât înainte, profitând copios de prezența morbu‑
lui, mânat nu de virușii maladivi, ci de alternativele lor mai benigne și mai vizibile, 
care sunt chiar demonii plăcerii și ai bucuriei de a citi, în spiritul constatării, aproa‑
pe imperative, prin care Pascal reproșa semenului „nu cunoşti neajunsurile sănătății şi 
avantajele bolii!”.

Pentru creator, dacă sărăcia, disperarea, eșecul, deprimarea au constituit me‑
reu surse de inspirație sau au coagulat impulsurile germinative necesare construc‑
tului artistic, de ce aceste timpuri endemice nu ar fi la fel de benefice pentru poet, 
prozator ori dramaturg? Și sunt profitabile, convins că ele avantajează scriptorul, 
dar numai pe acela care are talentul și inteligența de a le focaliza acribios în scop 
strict artistic. Ca poet și recenzent (hai să evit termenul de cronicar literar) al unor 
cărți de poezie, am citit, cum era și firesc, în special volume de acest gen, care m‑au 
translatat, instantaneu, în lumi dintre cele mai diverse, bizare, abisale, hibride, de‑
monice, edenice, aforistice, transcendentale, fabuloase, grave etc. sau chiar în uni‑
versuri… teratologice, corespondente ale vremurilor pe care le trăim, fiind noi me‑
reu sub povara lor, inclusiv autorii citiți de mine cu pixul în mână, precum Viorel 
Mureșan, Ioan Moldovan, Aurel Pantea, Gabriel Chifu, Adrian Alui Gheorghe, 
Nicolae Coande, Vasile Igna, Gellu Dorian, Horia Gârbea, Robert Șerban, Eugen 
Bunaru, Monica Rohan, Horia Dulvac, Alexandru Sfârlea, Simona‑Grazia Dima, 
Rodica Marian etc. În atare condiții, am devenit, volens‑nolens, detector constant 
al bolilor autorilor citați (adesea contaminat și eu de ele), de cele mai multe ori incu‑
rabile, demențiale, acute, imprevizibile, transmisibile, dar și unele (ale unor autori 
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pe care nu‑i citez) superficiale, facile, simulate, în dezavantajul bolnavului, recte 
poetului închipuit. Adică, depistez și etiologia actantului liric, sub impulsul gândi‑
torului latin, care constata „lecto libro, visus est morbus scrisosis.” (După ce cartea 
a fost citită, s‑a vădit boala scriitorului). 

Boală transmisibilă și diseminată semenilor numai prin intermediul unui alt 
virus, unul cu adevărat select: cel al lecturii.

Lucian SCURTU

Ce mai citim?

Din păcate, una dintre întrebările la care foarte puțini au un răspuns. Cititul și 
literatura sunt pentru mulți două însemne ale unei lumi demodate, apuse, ghidate 
de valori care astăzi nu mai au relevanță. Cartea de literatură este o marcă a trecutu‑
lui nerelevant atât ca obiect (cartea de hârtie pare scoasă dintr‑un șantier arheologic, 
față de postmodernul laptop), dar și ca îndeletnicire. Literatura dispare ca formă de 
educație, de culturalizare, de spiritualizare, de formare. Pe măsură ce vor dispărea 
cititorii, vor dispărea și autorii, iar cartea va intra cu totul în arheologia culturii. Cer 
iertare cititorilor Caietelor Silvane pentru acest gând pesimist, descurajant și, poate, 
descurajator. 

Dar sunt dator cu răspunsul la întrebarea pusă. Unul din puținele anticariate 
care mai există prin București (e și acesta un semn) mă are pe lista de vizitatori per‑
manenți. Înainte de sărbători, pe rafturile cu cărțile la doi lei bucata (alt semn?), am 
dat peste una din lecturile preferate ale copilăriei mele: Potopul de Sienkiewicz. În 
biblioteca mea de copil, seria istorică Prin foc şi sabie, Potopul și Pan Wolodyjowski era 
la loc de cinste, fiind una dintre lecturile cele mai memorabile din biografia mea de 
cititor. Nu mai aveam cartea pentru că, în anii 2000, am donat toate volumele (oare 
am greșit?) unei biblioteci de țară din Sălaj, sperând că astfel pot marca destinul 
vreunui copil (sper să fi reușit). Așadar, am cumpărat pe loc Potopul, trei volume, 
Editura Cartea Românească, 1978. Am recitit‑o în zilele de odihnă de la sfârșitul 
anului. 

Sienkiewicz a primit Premiul Nobel pentru literatură în 1905. Textul de 
„Laudatio” al Academiei Suedeze spune așa: „Pentru merite deosebite ca scriitor 
epic”. Da, foarte bine spus. Ceea ce te cucerește la Sienkiewicz este dimensiunea 
epică uriașă și capacitatea, aproape iluzionistă, a scriitorului de a insera cititorul în 
acțiunea romanelor sale. Citind Sienkiewicz, trăiești alături de personajele lui în 
timpuri trecute, cavalerești și romantice. Da, Sienkiewicz are darul, pe care puțini îl 
mai au, de a plăsmui istorii care îl includ pe cititor cu o forță de seducție superioară 
cinematografului.
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Așadar, cu Sienkiewicz, m‑am aventurat prin arheologia literaturii, implicit a 
culturii, dar și a propriei mele vieți, retrăind (parțial doar, nimic nu se compară cu 
emoțiile pe care le ai când ești copil) momente din copilăria mea în Zalăul anilor 
’80.

Mirel TALOŞ

Caiete Silvane, nr. 193/februarie 2021
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Gáspár AttilA
Hepehupa

Monói népdalok

Izgalmas és meglepetéseket is ígérő volt második találkozásom 2021. január 
31‑én a monói asszonyokkal. Először 1991‑ben találkoztunk a zilahi Nemzetiségi 
Fesztiválon. A tövisháti asszonyokat a szamosháti Monóból és Szamosardóból a 
zilahi tanítóképzőbe került tanítványaim (Fóris Erzsébet Zsófia, György Gizella és 
Szilágyi Annamária) hívták meg, és ők szívesen jöttek bemutatni szép hangjukon 
a helyi és a tágabb Tövisháton énekelt, ismert népdalaikat. Ezek között sok általá‑
nosan ismert népdal volt, főként ezeknek kisebb, helyi jellegzetességekkel ékesített 
változatai, de voltak köztük a honfoglalás korából fennmaradt, ún. kvintváltó vagy 
a kvintváltás nyomait őrző népdalok is. Valamennyi szép, érdekes és értékes közös 
kincsünk a történelmi Szilágyságban, sőt a magyar zenei anyanyelvünk énekkincsei 
között is. Hálásak is vagyunk a monói asszonyoknak, hogy ilyen nagy igyekezettel 
ápolták ezt a hagyományukat immár közel negyven esztendőn át.

Lássuk, miket is énekeltek 2021. január 31‑én! Ennek a találkozásnak lett 
ugyanis eredménye a Hű szeretőd vagyok én című, megjelenés előtt álló, kis monói 
népdalgyűjtemény. Egyetlen vasárnap délután 59 népdalt énekeltek el egymás után, 
közben a valamikori falusi élet alkalmaihoz kötődő népszokásokról is meséltek, va‑
lamint felidézték az oda illő rigmusokat, névnapi köszöntőket, a komaság velejáróit, 
a kalákák szépséges emlékeit. Azt is elmondták, hogy az általuk létrehozott népdal‑
csoport minden tagja egyúttal komaságba is került egymással. A csoport megalaku‑
lása idején valamennyien 25 év alattiak voltak, majdnem mindenkinek akkoriban 
születtek a gyermekei, tehát egymást hívták meg komának, komaasszonynak. És ha 



20 • Anuarul presei sălăjene 2021  / Gáspár Attila

az egyik megtette, a következők sem maradtak ki, ugyanígy tettek. Nem voltak még 
harminc esztendősök, és valamennyien komasági viszonyba kerültek egymással.

Felelevenítették azt is, hogy ha segíteni kellett egy‑egy nagy munka elkezdé‑
sében‑elvégzésében, szívesen segítettek egymásnak kalákában. A kaláka olyan, hogy 
„kölcsön kenyér visszajár”. Ezt is szívesen, magától értetődően, a kölcsönösség és 
a felebaráti szeretet szabályai szerint gyakorolták, mint minden szilágysági faluban.

A Hű szeretőd vagyok én című népdalgyűjtemény híven tükrözi a mai szil‑
ágysági, ezen belül a Tövishátnak nevezett tájegység népdaléneklési szokásait, a ma 
még fellelhető és általánosan használatban lévő dallamkincsét. A monói asszonyok 
repertoárjában sok az általánosan, Kárpát‑medence‑szerte ismert és a 60 év fölöt‑
tiek korosztályára jellemző népdal, népies dal. Ugyanakkor vannak helyi jellegze‑
tességek, olyan népdalok, amelyeket a mai Tövishát határain kívül nem énekel‑
nek, példák erre a Csinta, csinta, palacsinta és a Csütörtökön este című dalok. De 
a Csínom Jankó, Csínom Palkó... helyi változata is egy olyan dallam, amely szinte 
hangról hangra idézi a XVII. századi dallamot, csak a szövege hordoz új üzene‑
tet. A régi formák új tartalommal való megtöltése bevett szokása volt eleinknek, 
akik a kaszát kaszálásra használták, de ha ellenség támadt népünkre, akkor azonnal 
karddá, lándzsává alakították. Így lett a kuruc dalból napjainkra Monóban egy szép 
szerelmi dal.

Mint a teljes magyar nyelvterületen, Monóban is számos műfaja volt a ma‑
gyar népdalkincsnek, és ezekből még ma is él néhány. Siratót már nem énekelnek 
itt sem, de a múlt század első felében még elevenen élt ez a műfaj. Főleg a kato‑
nasiratóknak jutott nagy szerep, mert húsz éven belül két világháborút is megéltek 
szüleink, nagyszüleink. Mára már a népballadák is kikoptak a gyakorlatból. Annál 
inkább virágzottak a szerelmi (párosító) népköltészeti alkotások és a katonanó‑
ták (regrutadalok). Ezek általánosan ismertek voltak a teljes Kárpát‑medencében, 
legfeljebb néhány helyi szófordulatnyi, sorzáró kadenciányi az eltérés. A Három 
hordó borom van című lakodalmi menetdalt szinte minden szilágysági helység‑
ben ismerik, de Monóban határozottabban leljük fel benne a régi stílusú kvintváltó 
népdalok ismérveit. Ritmusa rendkívül egyszerű, tökéletességig csiszolt egyenle‑
tes ritmus, de annál határozottabban kényszeríti a násznépet a lassú, méltóságteljes 
menetelésre az Isten háza felé, ahol alázattal hallgatják meg az ifjú pár életre szó‑
ló fogadalomtételét. Utána hazafelé menet már „ki lehet rúgni a hámból”, lehet 
hangosabban, pattogósabban énekelni, táncolva menetelni és viccelődni az utcán 
bámészkodókkal, az utat elkötőkkel, akik „hídpénzt” kérnek a násznép átkeléséért. 
(Ez a vám általában egy‑egy üveg bort jelentett.) Jókedvvel vitték haza az ifjú párt, 
mert a lényegen, az Isten színe előtti eskütételen már túl voltak.

Formai szempontból is ugyanolyan változatosak a monói népdalok, mint 
Erdély‑, sőt Kárpát‑medence‑szerte. Néhány példával illusztráljuk a formai 
szerkezeteket: 

1. A A5 A5 A ‑ sorismétlő dalok, a középső sorok kvinttel feljebb hangról 
hangra megismétlődő, majd ismét alászálló szerkezetű megoldásai: Magasan re‑
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pül a daru; Kéket nyílik az ibolya; Már Monóban sütik a jó kenyeret; (A A5 B 
Avar: Megy a nap lefelé; Tudod, babám; Ihajla, ezt a kislányt; Csend van a falu‑
ban, alusznak a lányok);  

2. A A B A ‑ azonos dallama van az első, második és negyedik sornak: Három 
levele vagyon; Este van már, késő este; Kiöntött a Szamos vize; Sűrű sötét lombja 
van; Várad felől jönnek a huszárok; Haza is el kéne menni (a Csínom Jankó, 
Csínom Palkó monói változata); 

3. A B Bk A ‑ az első dallamsor azonos a negyedikkel, a második a harma‑
dikkal, csak a záradékban tér el egy‑két hang, ami a könnyedebb visszavezetést 
készíti elő a záró sor dallamához: Rózsa, rózsa, labdarózsa levele; Kis kút, kerekes 
kút; Kivicses, kavicsos; Ha felkötöm pirospettyes; Piros‑barna lány; Brigádos úr, 
ha felül a lovára; Sűrű köd ereszkedett a pusztára; Hej, búza, búza, de szép tábla 
búza; Egy szombaton este kinyitom az ablakot; Mikor mentem, babám, a falum‑
ból kifelé; Este, este, de szerelmes egy este; Hej, a mindenit ennek a bús világnak; 
Este van, este van, de nem minden lánynak;

4. A A5 A5k B (belső bővüléssel): Csütörtökön este;
5. A Avar B C: Házunk előtt hármat fordul a kocsi;
6. A B C A (moduláló füzérforma): Csinta, csinta, palacsinta;
7. A B C D (füzérszerkezet): Te csaltál meg; Asszony, asszony, az akarok 

lenni; Az ökör a földet; Látod, milyen ködös idő; A monói kertek alatt;
8. kvintváltó dallamok, melyek során a dallam második fele öt hanggal lej‑

jebb ismétlődik. Népdalaink között ezek tartoznak a legrégebbiek (honfoglalás‑
kori népdalok) közé, de már kikoptak a mindennapi közösségi használatból, egy‑
re ritkábban lehet ilyeneket találni: Sűrű felhő borítja be az eget; Három hordó 
borom van.

A Szilágyság és ezen belül a Tövishát tájegység népművészetét viszonylag 
későn kezdte el kutatni a magyar néprajz, ezért számos, kultúránk múltjáról fon‑
tos információt megőrző szerepe csak napjainkban kezdi elfoglalni méltó helyet 
a szakirodalomban. Az előttünk gyűjtők között meg kell említsük Boér Miklóst 
(1857‑1905) és Lajtha Lászlót, aki Diósadon gyűjtött népdalokat 1914‑ben, ahol 
24 dallamot rögzített fonográfra. Ezek közül említésre méltó a Basa Pista balla‑
dájának töredéke, valamint a Csütörtökön virradóra, amely rövidesen országosan 
ismert kedvenc népdal lett, de a Rákóczi kesergője és más népdalok is. Boér és 
Lajtha után Kodály Zoltán 1916‑ban krasznai és szilágyperecseni fiatal katonáktól 
négy‑négy és szilágynagyfalusiaktól két népdalt jegyzett le; Gurka László 1954‑
ben a tövisháti Désházán 91 dalt, Menyőben 85 dalt gyűjtött; Kallós Zoltán 1954‑
ben két diósadi népdalt rögzített; Almási István a Kolozsvári Folklórintézet mun‑
katársaként 1963 és 1976 között a történelmi Szilágy megye helységeiben szintén 
számos népdalt gyűjtött.

A történelmi Szilágy megyét az 1968‑as területi újraszervezés eredménye‑
ként felosztották a szomszédos megyék között, így jelentős néprajzi régiók ke‑
rültek a mostani Szatmár, Bihar és Máramaros megyékhez, ugyanakkor a me‑
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gyébe kerültek Meszesen túli román többségű falvak, valamint a kalotaszegi 
Alszeg néhány települése (az Almás‑patak környéke), olyan vidékek, amelyek 
soha nem tartoztak a Szilágysághoz. Almási ragaszkodott a történelmi Szilágyság 
falvaiban való gyűjtéshez, így 13 évnyi gyűjtőmunkájának eredményeképpen 23 
szilágysági településen 234 előadótól 985 dallamot rögzített magnetofonszalagra, 
Szilágysámsonban a legtöbbet, 255 dallamot, és Szilágyballán is 147‑et. Ezekből 
255 dallamot jelentetett meg a bukaresti Kriterion kiadónál 1979‑ben Szilágysági 
magyar népzene címmel.

Almási István után Balogh Dezső sarmasági kántortanító Szilágysági népdal‑
csokor címmel 1973‑ban a Szilágy Megyei Népi Alkotások Háza kiadásában je‑
lentetett meg egy 68 népdalt tartalmazó gyűjteményt, majd a sorrendben Gáspár 
Attila népdalgyűjteménye és válogatása következett Szilágysági gyerek vagyok 
címmel. A 101 népdalt tartalmazó kötet 2000‑ben jelent meg a zilahi Nemzetiségi 
Fesztiválfüzetek sorozatban, és ennek egy utánnyomása is a következő évben. 
A kötetbe a saját gyűjtéseken kívül bekerültek népdalok Kodály Zoltán, Lajtha 
László, Balogh Dezső, Almási István gyűjtéseiből is. Később Perecsenyi sugár to‑
rony címmel a zilahi Caiete Silvane kiadásában 2020 decemberében jelentettünk 
meg 185 szilágysági magyar népdalt.

A népdalgyűjtéssel párhuzamosan az 1950‑es években elkezdődött a tá‑
gabb néprajzi gyűjtés is a Szilágyságban. Felgyűjtötték és módszeresen feldol‑
gozták kolozsvári folkloristáink a népviselet, a népművészet tárgyi emlékeit és 
népszokásainkat. 

Ismertetőnket hadd zárjunk két jellegzetes monói népdalritkasággal, egy 
szép, kupolás szerkezetű, belső bővülést tartalmazó új stílusú dallal, a Csütörtökön 
este cíművel, valamint egy, a kvintváltás nyomait őrző régi stílusúval, melynek 
címe: Sűrű felhő borítja be az eget. Mindkettőt a 86 éves György Mária énekelte 
2021.január 31‑én.

Végezetül hadd soroljuk fel a monói népdalénekes asszonyok nevét is: György 
Mária, *1935.10.13.; Tóth Mária, *1957.11.17.; Földi Rozália, *1959.03.04.; Tóth 
Jolán, *1960.02.07.; Nagy Jolán, *1960.04.10.; György Piroska, *1960.06.08.; 
Tamás Piroska, *1964.01.06.  Köszönjük, hogy őrzik, és továbbadják gyermeke‑
iknek, unokáiknak, mindenkinek magyar zenei anyanyelvünket! 

Hepehupa, 2021/2 

Reportajul prezintă experiențele și concluziile unui proces de co‑
lectare a muzicii populare maghiare. Autorul a colectat 59 cântece din 
satul Mânău, sat situat în sudul județului Maramureș, la granița cu ju‑
dețul Sălaj. 
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Nagyvárosi életből a pörgős 
községbe – interjú Major Annával

Kellemes hangulat, naturista színek, cserepes és vágott növények kavalkád‑
ja várja Krasznán a nemrégiben átalakult Anna Virágüzlet az érdeklődőket. Major 
Erzsébet és férje, Zsolt nagyjából húsz évvel ezelőtt indították a vállalkozásukat: 
eleinte koszorúkötéssel foglalkoztak, később jöttek a csokrok, kopogtatók, díszek, 
aztán szuvenírekkel és különféle játékokkal is kecsegtették az üzlethelyiség polcai 
a vásárlókat. A vállalkozás kezdte kinőni azt a két egybekötött termet, ahol eddig 
voltak, így az elmúlt esztendőben úgy döntöttek, kettéválasztják a virágkötészetet 
az ajándékoktól. Ebben már nagy segítségükre vált a házaspár nagyobbik gyer‑
meke, Anna, aki Kolozsváron néprajzot, majd Budapesten virágkötészetet tanult. 
Egyetemi éveiről, a hazaköltözésről, az új helyiségről és a jövőbeni terveiről kér‑
deztem őt.

SzilágyságKAbAi KrisztinA
Szilágyság
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Miért éppen a néprajz szakot választottad az érettségi megszerzése 
után? Mi fogott meg benne?

Valószínűleg minden néprajzos így kezdené ezt a történetet: az iskolai éveim 
alatt néptáncoltam, és nagyon tetszett a táncházok hangulata, szerettem énekelni, 
sokat jártunk fellépésekre, előadásokra, így hamar megfogott ennek a világnak a 
kultúrája, idővel pedig elkezdett érdekelni a társadalomtudományi oldala is. Három 
évvel ezelőtt végeztem alapképzésen a Babeș‑Bolyai Tudományegyetem Néprajz 
és Antropológia karán, a szakdolgozatomat pedig tavalyelőtt finalizáltam. A tan‑
szék egyik legnagyobb érdeme az, hogy a kis létszám miatt az oktatók, professzorok 
hatalmas figyelmet szenteltek ránk egyénileg is, mindenki el tudott merülni a saját 
kutatásaiban, nagyobb szakmai segítséggel és tanári támogatással segítettek minket. 
A tantárgyak az antropológia különböző ágazataiban merültek ki: tanultam vizuális 
antropológiát, egy szemináriumon pedig filmeket néztünk, amiket aztán egy fil‑
mklub keretén belül kielemeztünk, vitáztunk róluk, megbeszéltük a problémafel‑
vetéseiket. Emellett volt még hiedelemkutatás is, ami nekem a szakterületemmé 
is vált, valamint történelmi és kortárs mitológiát, narratológiát, tánc antropológiát, 
népi vallásosságot is tanultam.

A Hepehupa művelődési folyóirat 2020-as évfolyam harmadik 
számában megjelent tőled egy részlet a tanulmányodból, ahol főként a 
krasznai hiedelmekről, rontásokról, babonákról számolsz be. Hogyan 
viszonyultak a témához a megkérdezettek?

Tulajdonképpen ez egy egészen érdekes munkafolyamat volt, egyik beszélge‑
tés követte a másikat, és az aktuális interjúalany mindig ajánlott egy másik embert, 
akihez a későbbiekben nyugodtan fordulhattam. Többféle korosztályt is kérdeztem 
ezzel kapcsolatban, ami szerintem utólag nem egy szándékos döntés volt. Rengeteg 
kínos szituációban volt részem, sokakat kellemetlenül érintette a téma, még ha hit‑
tek is benne, nem szerettek róla beszélni. Szerencsére egy‑két alkalommal volt me‑
llettem valaki a megkérdezett emberen kívül, akinek hatására egy fokkal bátrabban 
nyíltak meg előttem a beszélgetőpartnereim. Mindig próbáltam tapintatosan köze‑
líteni a téma felé, mert szakirodalmakból és az egyetemi előadásokból is értesültem 
már arról, hogy ilyen helyzetben óvatosan kell bánni az emberekkel; ez nem egy 
olyan téma, amiről könnyen el lehet csevegni, és alkalmanként semmilyen ked‑
vesség nem bírta volna szóra a megkeresett embert.

Hogyan jutottál arra a döntésre, hogy Budapesten folytasd a 
tanulmányaidat?

Mindig is egy olyan munkát képzeltem el magamnak, ahol a kezemmel kell 
dolgoznom. Alapvetően egy kreatív beállítottságú ember vagyok, illusztrálok, festek, 
rajzolok, világéletemben mindig valamivel matattam, és bár intellektuálisan nagyon 
kielégítő volt a néprajzi egyetem és az ottani projektek, és mivel nem sikerült időben 
véglegesíteni a szakdolgozatomat, elkezdtem kacsintgatni azzal a gondolattal, hogy 



Kabai Krisztina /  Anuarul presei sălăjene 2021 • 25

mi lenne, ha én is bekapcsolódnék a családi vállalkozásunkba, ami már lassan húsz 
éve működik a községünkben. Édesanyám autodidakta módon tanulta annak idején 
a szakmát, később persze képzésekre, kurzusokra is járt, így mindig előttem volt a 
példa, ami megalapozta bennem a virágok és a kötészet iránti szeretetemet és tudáso‑
mat. Az évek során rengeteg virágkötő munkájával találkoztam már, ennek ellenére 
számomra még mindig ő A virágkötő, ő az, akire a leginkább felnézek ilyen téren.

Egy ismerősöm beszámolója alapján döntöttem el végül, hogy jelentkezem a 
Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola virágkötő szakára, ahol a sza‑
kmát is sikeresen elsajátítottam. Persze az is nagyban közrejátszott a döntésemben, 
hogy még nem szerettem volna elengedni a nagyváros gondolatát, a tapasztalatok 
szerzésének lehetőségét, sem az utazgatás, sem más nagyvárosok életmódjának me‑
gismerésének gondolatát.

Budapesten teljesen másfajta tapasztalatokat szereztem, mint Kolozsváron; az 
itteni egyetemi élet és oktatási rendszer egy elég magas fokra helyezte azt a bizonyos 
lécet, éppen ezért egy kicsit kiábrándultam a két éves képzés során. Ennek ellenére ta‑
nulás mellett tudtam dolgozni is egy virágboltban, így utólag visszagondolva a mun‑
kahelyemen Temesi Katalin által, és a szakmai gyakorlatokon Móri Imre virágkötő 
mester kezei alatt tanultam meg igazán virágot kötni. 

Hogyan indult a családi vállalkozásotok?
Mikor a szüleim összeházasodtak, az instabil helyzetnek hála nem volt rendes 

állásuk, eléggé kilátástalan helyzetben voltak. Akkor költöztek abba a központi házba, 
ahol jelenleg is élünk, és aminek a földszintjén kapott otthont a virágüzlet is. Egy 
ismerősüktől tanulták meg a koszorúkötést, és innen indult a gondolat, hogy más 
megoldás hiányában mi lenne, ha ezzel kezdenének el foglalkozni. Eleinte nagyon 
sokan ellenezték az ötletüket, mert bár igény volt a kegyeleti koszorúkra, virágcso‑
krokat vagy a vágott virágokat nem nagyon díjazták, hiszen akkoriban mindenkinek 
volt virágoskertje. Aztán persze az idő őket igazolta, és mégis megnövekedett az igény 
az ilyesmire. Szerintem a részükről ez egy kockázatosnak tűnő lépés volt, és nagyon 
örülök, hogy végül bejöttek a számításaik.

Mikor döntöttétek el, hogy különválasszátok a virágokat az 
ajándéktárgyaktól?

Számomra eleve összeférhetetlen volt, legalábbis fejben, hogy a virágkötést öss‑
ze lehet egyeztetni az edényekkel, a szuvenírekkel vagy más ajándéktárgyakkal, és egy 
adott ponton már annyira zsúfolttá vált a bolt, hogy képtelenégnek tűnt mindennek 
egyenlő teret adni. Mindkét részt meg szerettük volna tartani, viszont úgy kellett ala‑
kítanunk a helyzeten, hogy változtatás esetén egyik oldal se sérüljön. Az év vége felé 
felszabadult egy üzlethelyi ség a boltuntól néhány méterrel lejjebb, és egyből megfo‑
galmazódott bennünk, hogy ez lesz a megoldás a gondunkra. Ez a nagyjából száz‑
huszonöt éves vidéki, magas belterű polgári ház eredetileg a nagymamám lakóháza 
volt, és bár renoválnunk kellett, nagyon könnyen személyre tudtuk szabni. Két külön 
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termet alakítottunk ki, egyet a virágkötés helyszínének, a belső tér pedig a cserepes 
virágoknak és a kisebb ajándéktárgyaknak ad otthont. Emellett még vannak könyve‑
ink is, ami elég merész vállalkozás volt a részemről pénzügyi szempontból, viszont 
nagyon jól esik a jelenlétük, és remélem, idővel ők is felkeltik majd az emberek ér‑
deklődését. A későbbiekben szeretnénk még bővíteni a palettát különböző kézműves 
termékekkel, saját gyártású dolgokkal is. 

Amikor visszatértem Krasznára, azon a véleményen voltam, hogy az embereket 
úgysem fogja érdekelni az a típusú kötészet, mint amivel én is foglalkozom, jobban 
fognak ragaszkodni a régi, hagyományos csokrokhoz például, de szerencsére nagyon 
is nyitottak az újdonságokra, és a költözést sem fogadták olyan rosszul, mint eleinte 
gondoltam.

Milyen jellegzetes elemei vannak az új virágüzletnek?
Szerettem volna egy kortárs környezetet kialakítani az új helyiségben, kicsit va‑

dócabbat és merészebbet az azelőttihez képest, és nagyon aggódtam azért, hogy ezzel 
nemigazán fognak azonosulni a vásárlók, de szerencsére ez az előrejelzés is hamar 
megdőlt.

Különböző stílusokat érintünk, nem is tudnám igazán kategorizálni, inkább egy 
fúzióként gondolok rá. Nagyon szeretem a minimalizmust, ami azért nem tud ren‑
desen visszaköszönni egy virágboltban, mert nagyon sok a kellék, sokszínűek a virá‑
gok és különböző méretű tárgyak vannak benne. Ezt a vonalat ötvözném a naturistá‑
val, amit inkább az ág, a kő és a tégla képvisel, ez a kompozíció viszont nem mindenki 
ízlésének felel meg. Éppen ezért vittünk bele a térbe egy bohóbb, játékosabb jelleget, 
némi komolysággal fűszerezve: sötétek a falak, a nagy térnek köszönhetően könnyen 
játszani tudunk a magasságokkal és a mélységekkel. Van a teremben némi indusztrális 
vonal is a csöveknek és a szabadon lógó zsinóroknak hála, és még néhányat saját képe‑
im közül is elhelyeztünk a fennmaradt üres helye ken, amiből a későbbiekben többet 
is be szeretnék csempészni, hogy egy kicsit művésziesebb vonalat képviseljen a bolt.

Mit jelent számodra a virágkötészet?
Elsősorban kísérletezést, kreativitást, alkotási és kibontakozási lehetőséget, ter‑

mészetközeliséget. Szeretem úgy használni a virágokat egy adott kompozícióban, 
hogy meghagyom számukra, hogy a természetes fényükben tündököljenek, azaz 
nem manipulálom a szárait, nem kényszerítem őket arra, hogy természetellenesen 
zsúfolódjanak a csokorba, hanem organikusan illesztem őket egymáshoz.

Szilágyság, nr. 6, 12 februarie 2021

De la viața de oraș la satul plin de viață – interviu cu Anna Major

O atmosferă plăcută, culori naturiste, o cavalcadă de plante în ghi‑
veci și tăiate îi așteaptă pe vizitatorii florăriei Anna's Florist din Crasna, 
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recent renovată. Erzsébet Major și soțul ei, Zsolt, și-au deschis afacerea 
în urmă cu 20 de ani: la început făceau coroane, apoi au făcut buchete, 
clopoței și ornamente, iar apoi au oferit suveniruri și jucării. Afacerea a 
început să depășească cele două încăperi închise pe care le ocupau, așa că 
anul trecut au decis să separe florăria de magazinul de cadouri. Copilul 
cel mare al cuplului, Anna, care a studiat etnografie la Cluj-Napoca și 
apoi aranjamentele florale la Budapesta, a fost de mare ajutor în acest 
sens. Am întrebat-o despre anii de facultate, despre mutarea acasă, despre 
noul spațiu și despre planurile sale de viitor.



Metál és művészet egy kicsit 
közelebbről

Megyénkben nagyon sokáig nem volt olyan közkedvelt dolog metált hallgat‑
ni, éppen ezért volt meglepő, amikor 2017 derekán megalakult a Hellmeton ze‑
nekar, három krasznai és egy sarmasági fiatal közreműködésével. Népszerűségük 
az idő folyamán elkezdett növekedni, elérték, hogy az emberek ne árgus szeme‑
kkel nézzenek rájuk és az általuk kedvelt műfajra. Szigyártó Eriket, a banda egyik 
alapítótagját kérdeztem a banda történetéről és a dalaikról.
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Mikor alakultatok és kikből áll a csapat?
2017 nyarán jött az ötlet, hogy nem lenne rossz egy zenekart alapítani, és mi‑

vel nagyon sok támogató és bíztató szavakat kaptunk a környezetünktől, az árral so‑
dródva végül akkor ősszel el is kezdtünk közösen zenélni, dalokat írni. Még ebben 
az évben volt egy tagcserénk; eleinte úgy indultunk, hogy volt egy basszus gitáros, 
egy dobos és egy énekes, ez utóbbi Baricsán Tamás személyében, aki az első kon‑
cert után magánéleti okokra hivatkozva végül kilépett a bandából. Ennek ellenére 
nem szakítottuk meg vele a kapcsolatot, többször eljött velünk próbálni, voltak 
közös jammelések is. A zenekart Tatár Szilárddal és Dimény Ádámmal közösen 
alapítottuk, később csatlakozott hozzánk Kovács Krisztián; ez a mostani felállás is. 
Szilárd énekel és basszusgitározik, Krisztián szólógitározik, Ádám a kísérőgitáros, 
jómagam pedig dobolok. A dalszerzésből mindannyian kivesszük a részünket: a 
szövegeket általában Szilárddal felváltva írjuk, de a zene részéhez mindenki ho‑
zzáad egy keveset vagy egy dallamsorral, vagy azzal, hogy a saját hangszerét remekül 
hozzáhangolja a már meglévő akkordokhoz. Ez egy nagyon fontos mozzanata en‑
nek a folyamatnak, úgy érzem, ettől érezzük mindannyian külön‑külön a sajátun‑
knak a megírt számainkat.

Mivel foglalkoztok, amikor nem zenéltek?
Szilárd harmadéven hallgat pszichológiát Kolozsváron, Ádám villamosmér‑

nök a Hanna Instruments‑nél, Krisztián festményeket is készít, emellett a sar‑
masági BriN Cafféban dolgozik, én pedig másodéves egyetemista vagyok történe‑
lem szakon.

Miért éppen metál? Melyek a műfaj jellegzetességei?
Mindenki nevében mondhatom, hogy szeretjük az erőteljes, intenzív zenét, 

és úgy érezzük, ebben tudjuk igazán kiélni a szenvedélyünket.
Ezt a műfajt azért is szeretem ajánlani, mert hihetetlenül művészi, színes a 

felhozatala, szókimondó, őszinte és nagyon erősen rávilágít akár a mindennapok, 
akár a világ nagy problémáira is. Olyan dalok tartoznak ide, amelyek lényegében 
kritizálnak valamilyen jelenséget, élethelyzetet, és ez a védjegynek számító mozza‑
nat tulajdonképpen nagyon sok helyen, még a magyar irodalomban is megtalálható 
például Petőfi és Márai alkotásaiban.

Mi jellemezi a dalaitokat?
A sokszínűség és eklektika. A zenekar ugyan nemsokára betölti a négy évet, de 

még mindig próbálgatjuk a szárnyainkat, ki‑kikacsintgatunk különböző témák fel. 
Műfaji szempontból inkább a groove, sludge és heavy metalnál állapodtunk meg. A 
mi zenénkben szinte minden megtalálható: zúzás, erőteljesség, dallam, nagyszólók, 
és még sorolhatnám, annyira sokszínű dalokat sikerült alkotnunk eddig.
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A Szilágy Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács segítségével jelent meg nemrég 
a Battlefield című stúdiódalunk, amit a Corvin Recording Studióban vettünk fel 
Szedlacsek Nimróddal, aki azóta is az egyik legnagyobb mentor a csapat számára.

Hogyan zajlik nálatok egy próba?
Nagyon sokáig hetente többször is összefutottunk próbálni, ez a vírushelyzet 

kezdete óta heti egyre csökkent, ilyenkor viszont akár két‑három órán keresztül is 
gyakorlunk. Minden alkalommal átvesszük a dalokat, ha van valami új dallamsor a 
fejünkben vagy valami ötletünk, azt megmutatjuk egymásnak. Koncert előtti nap 
mindig próbálunk, szeretjük addig csiszolni a dalokat, hogy fellépés közben min‑
den precízen történjen. Ebben a periódusban viszont inkább alkottunk és alkotunk, 
ráfeküdtünk az új dalok megírására és kidolgozására, jelenleg három projekten is 
dolgozunk.

Ki inspirál titeket?
Krisztiánnak a nagy szólógitárosok a kedvencei, mint például a nemrég el‑

hunyt Alexi Laiho, a Children of Bodom gitárosa. Ádám a keményebb riffekért ra‑
jong, nagyon kedveli Tony Iommi játékát a Black Sabbathból. Szilárdot, mint bass‑
zusgitárost a ’86‑ban elhunyt Cliff Burton, a Metallica egyik alapembere inspirálja, 
engem pedig a Testament zenekar dobosa, Gene Hoglan, emellett a Gojira dobosa 
is, Mario Duplantier. Mindegyik zenész más‑más miatt meghatározó számunkra, 
egyedi stílusukból és technikájukból nagyon sokat tanultunk az utóbbi években.

Szerinted miért van az, hogy a megyénkben nem annyira elterjedtek 
az ifjúsági zenekarok?

Nem merészek az emberek, kezd elfogyni belőlük az önbecsülés, nem mer‑
nek kísérletezni vagy kilépni a komfortzónájukból, mert félnek attól, hogy mit 
mond rá a társadalom, és inkább mennek az árral. Úgy gondolom, sok szempont‑
ból is oda kell figyelnünk bizonyos dolgokra, főleg nekünk, a jövő generációjának, 
hogy ez másként legyen: többet kell foglalkozni a zenével, akár olyan zenei pro‑
gramokkal, ahol a gyerekek, fiatalok kiélhetik művészi hajlamaikat. A kisgyerekek 
például nagyon fogékonyak a zenére, csak ugye van olyan, hogy vagy elvből vagy 
anyagi okok miatt a szülő nem járul hozzá ahhoz, hogy ez a vonal is kibontakozzon 
bennük. 

Milyen rendezvényekre jutottatok el?
Tavaly két tehetségkutatón is részt vettünk, amelyek a vírushelyzet ellenére 

valamilyen formában szerencsére megtartottak. A Peron Music Fesztivál március‑
ban zajlott Marosvásárhelyen, és harmadik helyet értünk el kemény metál zene ka‑
tegóriában. A másik esemény a nagymúltú Siculus Fesztivál, ahonnan nagyon sok 
kép, interjú, koncertfelvétel van fent az interneten. Ugyan innen csak oklevéllel 
tértünk haza, a zsűri nagyon jó véleménnyel volt rólunk, szerintük sem kimon‑
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dottan a klasszikus metál vonalon mozgunk, érződik bennünk az az újítás, amit a 
személyiségünkkel és a dalainkkal adunk hozzá.

Szilágyság, nr. 7, 19 februarie 2021

Muzica metal și arta mai de aproape

De foarte mult timp, ascultarea muzicii metal nu a fost un lucru po‑
pular în județul nostru, motiv pentru care a fost o surpriză, când la mij‑
locul anului 2017, trei tineri din Crasna și unul din Sărmășag au format 
trupa Hellmeton. Popularitatea lor a început să crească în timp și a făcut 
ca oamenii să nu se mai uite la ei și la muzica metal cu ochi suspicioși. 
L-am întrebat pe Erik Szigyártó, unul dintre membrii fondatori ai trupei, 
despre istoria formației și despre muzica lor.



Fiatalon vállalkozni? Lehet! – 
beszélgetés Lupou Dáviddal

Nehéz dolog fiatalon vállalkoz‑
ni, még nehezebb, ha egy olyan sza‑
kmát választasz magadnak, ami még 
csak most kezd elterjedni a megyé‑
ben. Lupou Dávid 21 éves, krasznai 
fiatal vállalkozó, nemrégiben nyitotta 
meg a község első férfi fodrászatát.

Hogyan ismerkedtél meg a 
borbélysággal?

Amikor néhány évvel ezelőtt el‑
kezdett nőni a szakállam, nekifogtam 
saját magamnak alakítgatni, ehhez 
kapcsolódott be később a hajvágás 
is. A különböző közösségi média fe‑
lületeken néhány kattintás után máris 
olyan tartalmakkal találtam szembe 
magam, amelyek segítségével hamar 
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elsajátítottam az alapokat, egyszer pedig elmentem az egyik zilahi borbélyüzletbe, 
ahol szinte azonnal megtetszett a szakma.

Hogyan döntötted el, hogy elindítod a saját vállalkozásodat?
Nagyon érdekesek és tanulságosak voltak számomra a kezdeti lépések. Az 

eL&Be étteremben dolgoztam felszolgálóként, amikor felmerült bennem ötlet‑
ként, így a kurzus idejére felmondtam, hogy minden időmet a tanulásnak szen‑
telhessem. Épp akkor fejeztem be az iskolát, amikor elkezdődött a járvány, így a 
diploma megszerzése után nemcsak a frissen végzett diákok átlagos jövőtől való 
félelme volt bennem, hanem a korlátozások miatt nagyon lehetőségem sem volt 
elkezdeni valamit. Nagy szerencsém volt Dimény Leviékkel, a régi főnökömék‑
kel, akik mellém álltak és segítettek. Néhány hónapig visszamentem dolgozni az 
étterembe, és miután összegyűjtöttem a felszerelésre és a berendezésre szükséges 
anyagi keretet, a helyiség emeletén megnyitottam a borbélyüzletemet. Az elkép‑
zelésben, a tervezésben, a megvalósításban nagy segítségemre volt a bátyám is, aki 
nélkül talán most sehol sem lennék.

Milyen stílust képvisel a hely és a munkásságod?
A modern és a régies stílusokat keverve igyekeztem berendezni a helyiséget, 

ezek képviselik a munkásságomat is, hiszen nemcsak géppel, ollóval dolgozom, 
hanem bicskaborotvával is. Hajvágás közben igyekszem megmaradni a klasszikus 
változatoknál, nem szeretem például az extravagáns csíkokat, szerintem ezek nem 
hozzáadnak, hanem elvesznek a férfiak megjelenéséből. Szeretem, ha az emberek 
jól érzik magukat a bőrükben, miután nálam jártak, mert ha külsőleg elégedettek 
magukkal, akkor általában belül is boldogságot éreznek ilyen téren. Minden alka‑
lommal beleteszem magamat, a szenvedélyemet, hiszen a klienseim frizurái az én 
reklámtáblám, az minősít engem is.

Szerinted miért fontos, hogy a férfiak borbélyhoz járjanak?
Különbség van aközött, amikor egy férfi borbélynál vagy egy fodrásznál jár, és 

ezt nem azért mondom, mert a fodrászok nem vágják le jól a férfiak haját. Személy 
szerint én is jobban éreztem magam, amikor elmentem egy olyan helyre, ahol csak 
férfiak voltak, ahol már maga a tér is olyan hangulatot árasztott, ami miatt kliens‑
ként nem éreztem feszültséget.

Egy fodrász, egy borbély nemcsak a hajadat vágja le és igazítja meg, hanem ő 
a második pszichológusod is, könnyedén el tudsz beszélgetni, panaszkodni, vitázni 
vele, függetlenül attól, hogy eddig ismertétek egymást vagy sem. 

Milyen érzés ilyen fiatalon vállalkozónak lenni?
Furcsa, sokszor még most sem hiszem el, hogy viszonylag hamar sikerült 

megvalósítanom ezt az álmomat. Az étterem volt az első és egyetlen munkahe‑
lyem, tapasztalatom nemigen volt más téren, mégis magamban tudtam, hogy ne‑
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kem ez az utam, és mikor máskor, ha nem most teszem meg ezt a nagy lépést. 
Hamar beleszoktam a vállalkozói létbe, abba, hogy én vagyok a magam főnöke. 
Fiatalon az ember több mindent meg mer tenni, többet vállal magára, nagyon kevés 
dologra mond nemet. Azon a véleményen vagyok, hogy az ember hiába végez el 
egy bármilyen egyetemet, ha nincs előtte egy konkrét cél, ha nem látja valami‑
lyen szakmában magát. Sokan vannak úgy, hogy a diploma megszerzése után még 
mindig nem tudják, mit akarnak az élettől, nem arra használták a tanulás melletti 
szabadidőt, hogy belekóstoljanak a tanulmányaihoz közeli szakmák világába, emiatt 
tulajdonképpen három‑négy‑öt évük ment pocsékba. Érettségi után hirtelen én 
sem tudtam, hogyan tovább, ám ahelyett, hogy egy olyan egyetemen folytattam 
volna a tanulmányaimat, amit lehet, abbahagytam volna, inkább dolgozni kezdtem, 
megtapasztalva ezzel a munka folyamatát, aminek során bennem is kialakult egy 
cél, ami felé haladni szeretnék.

Hogyan népszerűsíted magad?
Instagramon és Facebookon vagyok fent jelenleg, mert a mai világban ha nem 

te szed közzé ezeken az oldalakon a munkáidat, olyan, mintha tulajdonképpen nem 
is léteznének. Nemrég készíttettem magamnak pólót, mindkét oldalán logóval és 
reklámmal, ettől is kicsit egységessé, jellegzetessé változtatva a megjelenésemet. A 
modern dolgok mellett még mindig azon a véleményen vagyok, hogy a legősibb, 
legbiztosabb módszer a szájról‑szájra terjedés a legjobb.

Miért éppen Krasznán nyitottad meg az üzletedet? Nem gondolko‑
dtál azon, hogy a városban kezdj el tevékenykedni?

Egyáltalán nem gondolkodtam azon, hogy városban indítsam el a vállalko‑
zásomat, mindig is Kraszna volt a cél. Nagy jövőjét látom a községnek, hiszen na‑
gyon gyorsan fejlődik, egyre inkább pörög az élet, sokan vállalják fel a terveiket 
és nyitják meg a saját vállalkozásukat. Úgy gondolom, a következő öt‑tíz évben 
Kraszna hihetetlenül sokat fog jó irányba változni ilyen szempontból. 

Szilágyság, nr. 12, 26 martie 2021

Este greu să pornești o afacere când ești tânăr și cu atât mai greu 
când ești într-o profesie care abia începe să prindă contur în județ. Dávid 
Lupou, un tânăr antreprenor de 21 de ani din Crasna, a deschis recent 
primul salon de coafură pentru bărbați din localitate.
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Beszélgetés Thököly Vajkkal: 
„Még annyi mindent 

mondanék…”

Van, akinek tanár úr, van, akinek művész úr, másnak dalszövegíró, költő, jó 
barát, testvér, ugyanakkor férj, két gyermek édesapja.

Szilágyzoványi otthonában, művészszobájában fogadott Thököly Vajk, aki le‑
gújabb dalos‑verses kötetéről, eddigi munkásságáról és jövőbeli terveiről mesélt.

Margittán született 1978‑ban, Szilágyzoványon nőtt fel, Szilágysomlyón vé‑
gezte a középiskolát, Kolozsváron folytatta tanulmányait testnevelés szakon, és 20 
éve Kémeren tanít, amit második otthonának tart. Megzenésített verseivel megis‑
mertette a Szilágyságot az anyaországi magyarokkal, akik körében elismerést és sze‑
retetet kapott, számos barátra lelt.

Akik csak az írásaid által ismernek, meglepődnek, hogy nem irodalmár, ma‑
gyartanár, hanem testnevelő tanár vagy.
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Mint minden gyermek, annak idején többnyire a szabadban töltöttük az időt, 
barátokkal, társakkal, sokat mozogtunk, fociztunk, kosárlabdáztunk, amatőr szinten 
sokat sportoltam, ezért döntöttem a testnevelés szak mellett. Édesapám is pedagó‑
gus volt, ezért részben természetes volt, hogy a tanári pályát választom. A versírás‑
sal, jobban mondva dalszövegírással, már a középiskolai évek alatt is próbálkoztam. 
Három barátommal alakítottunk egy helyi zenekart saját magunk szórakoztatására, 
és az akkori daloknak már én írtam a szövegét. Viszont a legelső „vállalható” versem 
2003‑ban íródott, Emberek a templomban címmel, ami megjelent a Gyertyaláng 
református havilapban.

Mivel a helybélieknek járt a kiadvány, már akkor sok pozitív visszajelzést, 
bíztatást kaptam, ezért folytattam az írást, majd folyamatosan jöttek a rímek, témák, 
amikre lehetett építeni. Az első verseim többnyire istenes versek voltak, ha lehet így 
nevezni, melyeknek középpontjában a hit állt. Majd 2008‑ban egy anyaországi an‑
tológiában is jelent meg írásom. A Poet.hu irodalmi internetoldal, közölte néhány 
versemet, a Debrecenben kiadott antológiájukban. Ez arra ösztönzött, hogy ne 
adjam fel, foglalkozzak az írással, így eljutottam oda, hogy 2010‑ben, Sopronban, 
a Novum gondozásában megjelenhetett az első kötetem, A közületek való, ami 
többnyire modern verseket tartalmaz. Abban az időben nagy hatással voltak rám az 
irodalmi körökben – Poet és a Héttorony – kapott javaslatok, meglátások, ezért ak‑
koriban legnagyobb részt szabad verseket írtam. Valójában ezek a versek még nem 
tükrözték a saját világomat.

2009‑től vagyok a Héttorony irodalmi kör tagja, azóta minden évben meghív‑
nak a találkozóikra, úgy érzem, befogadtak, és egy nagy család tagja lettem. Ők is 
megjelentetnek antológiát, és mondhatom, mindegyikben jelent már meg versem 
vagy novellám.

A versektől a novellákig, a gyermekversektől a mesékig…
Nagyon sok érdekes történetet, élethelyzetet hallottam a környezetemben, 

ezeken kicsit alakítottam, nevet cseréltem, és így születtek meg az első nove‑
lláim, amivel már ismeretséget szereztem a Szilágyságban is, ugyanis a szilágysági 
Hepehupa kulturális folyóirat főszerkesztője, Fejér László megkért, hogy írjak 
prózát, melyeket rendszeresen publikált, és ezeknek köszönhetően felfigyelt rám az 
itteni szakma is. 2013‑tól 2017‑ig rendszeresen meghívtak A költészet tavasza című 
kulturális rendezvényre, az erre az alkalomra kiadott kötetben versem is megjelent.

A versek, novellák után megszülettek a dalszövegek is. Neves énekesek, 
együttesek játszották és játsszák ma is szövegeidet, nagy közönséggel ismertetted 
meg és népszerűsíted évek óta a Szilágyságot.

2012‑ben egy pályázat révén az Art Nova Stúdió megfilmesítette az egyik 
novellámat, Az ember, aki Istent kereste címűt, ami számomra a „nagy magyar 
kisfilm”, mert a Vajdaságban forgatták, a Szilágyságban íródott a forgatókönyve, és 
Budapesten készítették hozzá az animációt, ráadásul elnyerte az első helyet. Ezt 
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követően született meg a gondolat, ha egy novellából lehet film, akkor a versből 
miért ne lehetne dalszöveg? Ezt követően átálltam a modern verselésről a rímes, 
ritmusos versírásra, amit már a saját világomnak éreztem. Abban az évben, 2012‑
ben megírtam a Hej tulipán című három versszakos versem, ezzel felkerestem egy 
debreceni népdalénekest, Kathona Mónikát, hogy nem‑e énekelné fel. Kedvező 
választ kaptam tőle. A következő évben a Fölszállott a páva előadóiból is megkeres‑
tem néhányat, azok is szívesen vállalták verseim megzenésítését. Így lettek a verse‑
imből dalok.

Az első hatalmas és mérföldkőnek számító változás akkor következett be, ami‑
kor szintén ismeretlenül, a Kárpátia együttessel vettem fel a kapcsolatot. Elküldtem 
nekik is néhány verset, kedvelték a témát, a stílust, és igent mondtak a felkérésre. 
Aztán egyre több zenekart, zenészt, és előadóművészt ismertem meg, akik szívesen 
megénekelték gondolataimat. A szövegeim pedig egyre népszerűbbek lettek. Van 
olyan zenekar, amelyik most adja ki az első lemezét, és szinte minden dalukat én 
írtam. Géczi Erikával, a Kormorán volt énekesével, volt olimpikonnal, világbajno‑
kkal is dolgoztam, erre is büszke vagyok.

A második könyvem, a 2017‑ben megjelent Ráncok a reményhez, már dalla‑
mos verseket tartalmaz, ezek közül sokat megzenésítettek. Soha nem szólok bele, 
hogy a verseimhez milyen dallamot írjanak, viszont az előadók folyamatosan kül‑
dik a nyersanyagot munka közben. Bár nem vagyok zenész, e téren laikus vagyok, 
mégis kíváncsiak a véleményemre.

A Hungarica lemezén Fábián Zoltán előadásában a Szilágyságról is jelent 
meg dal Szülőföldemen címmel. Hiánypótlónak érzem e dalt, mert a Szilágyságról 
kevés szerzemény született, én viszont már hármat írtam. Egy életre szóló fele‑
jthetetlen élmény, amikor budapesti koncerten hallom az embereket, a tömeget a 
Szilágyságról, az otthonomról énekelni. Benko Fruzsina Borbála népi énekessel is 
kiadtunk egy dalt a Szilágyságról, Szilágysági kismadárka címmel, Légrádi Gábor 
előadóművész is megénekelte e tájat, melynek címe, Ahonnan a szívem ered.

De felejthetetlen kellemes élményből zenei téren még jó néhány akad az éle‑
tem albumában, párat meg is említek. 2013‑ban a Kárpátia zenekar vendége voltam 
a Petőfi Csarnokban, akkor mutatták be az első közös munkánkat, sőt még a zene‑
karról szóló filmben is helyet kaptam pár gondolat erejéig. 2019‑ben Budapesten 
a Historica zenekarral részt vettem a Mátyásföldi Református Templomban tartott 
jótékonysági koncertjükön, 2015‑ben szintén ott voltam, amikor bemutatták az 
Olyan fa vagyok című lemezüket. Büszke vagyok, hogy szülőfalumban olyan zene‑
karok és művészek fordultak meg, látogattak meg engem, mint Fábián Zoltán vagy 
Ézsiás Péter, a soproni Moby Dick, a Hungarica zenekar, a Duna Rock Akusztik… 
Közös emlékből tehát nincs hiány…

Az előadóművészek már meghívnak a koncertjeikre. Ez egyfajta elismerést is 
jelenthet számodra.
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Igen, mindig elmegyek a lemezbemutatóra, és amikor a dalomat játsszák, 
megismertetnek a közönséggel. Néha elmondok pár verset is koncert közben. 
Pompás érzés látni és tapasztalni, hogy olyankor az emberek elcsendesednek, csak 
rám figyelnek. Elképesztő átélni, amikor azt mondják: „Most pedig szóljon egy dal 
a Szilágyságról”, vagy hogy: „Itt van a költő a Szilágyságból”… Ezt az élményt nem 
lehet leírni. Ennél többet egy költő, egy dalszövegíró nem tud tenni az otthonáért.

2018‑ban megjelent a harmadik, a tavaly pedig a negyedik köteted, a Padláda. 
A most megjelenő könyvedről mit mondanál?

A harmadik kötetem, az Erdélyből fúj a szél, Budapesten jelent meg a Kárpát‑
medencei Magyarok Kulturális Egyesülete gondozásában, elbeszéléseimet, nove‑
lláimat tartalmazza. A Padládát Zilahon adták ki a Caiete Silvane gondozásában. 
Ez „Vidéki kortárs” verseket tartalmaz, sajnos a járvány miatt csak Kémeren tar‑
thattam könyvbemutatót, de nagy volt az érdeklődés, és szeretettel fogadták az ol‑
vasók. Fontos megemlítenem, hogy az elmúlt években Fábián Zoltán, Ézsiás Péter, 
Héjja Bella, Pál Benjámin, Meister Éva előadóművészek is színpadra álltak a ma‑
gyarországi könyvbemutatóimon, amelyek többnyire telt házasok voltak, és ezekre 
a Szilágyságból elszármazottak is jöttek. Olyankor azt érzem, érdemes dolgozni, 
alkotni, mert ereje van a mondanivalómnak, és ha már egy kicsit is összefogom a 
határon túliakat vagy az elszármazottakat, akkor már megérte.

A most megjelenő ötödik kötetem, a Rock & Folk megzenésített verseimet 
tartalmazza. Eddig több mint 30 előadóval dolgoztam, körülbelül 100 versem van 
megzenésítve, ebből 82 jelenik meg a könyvben, és kuriózum, hogy az előadók is 
szerepelnek benne. Leírják a gondolataikat a dalról és a közös munkánkról, továbbá 
képeket is csatoltam a szövegek mellé.

Azért választottam ezt a címet, mert leginkább rock‑ és népzenészekkel dol‑
gozok, a versek is ilyen stílusúak. A könyvben vannak olyan dalszövegek, amelyek 
még nem jelentek meg dalként a publikum előtt, de ami késik, nem múlik… Ez a 
könyv az összefogás könyve számomra!

Mi a jövőkép? Dolgozol‑e már újabb köteten?
Nem egy köteten, két könyvön dolgozom párhuzamosan. Készítem az új ver‑

seskötetemet, aminek Te és Én lesz a címe. Te, mint olvasó, én, mint író. Egyfajta 
beszélgetésre utal. A 111 versből már 32 elkészült. Azért említem a 111‑et, mert 
mindegyik kötetem 111 verset tartalmaz, és ehhez ragaszkodom, remélhetőleg lesz 
még sok 111‑es verseskötet. Bár még nem jelent meg a Te és Én, a címadó verset 
már megzenésítette Rudolf R. Péter előadóművész, amely már hallható.

A másik, amin dolgozok, egy novellás kisregény. Ebből 60 oldalt már me‑
gírtam, Vadvirágok lesz a címe, egy falusi lány és egy városi fiú történetéről szól. 
Fiataloknak íródik, egy kis szerelem és egy kis „bolondság” van benne. Budapesten 
fog megjelenni.
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Közben folyamatosan készülnek az új dalok, az új versek. Márciusban kia‑
dunk egy szintén hiánypótló dalt Fábián Zoltán előadóművész barátommal, aki 
most szólóban dolgozik. Már több versemhez is értő kézzel nyúlt hozzá. Most fog 
megjelenni az Apák verse dal, mert az apákról eddig kevés dal született és nagyon 
sok jó apa van a világon. Zoltán Szilágyzoványon többször is fellépett már a bemu‑
tatóimon. De Ézsiás Péter előadóművész barátommal is dolgozunk új dalokon, 
nemrég jelent meg a Kis dolgaink… című munkánk.

A Kárpátia új korongja is készülőben van, amelyen megszólalnak gondola‑
taim, de az erdélyi Transylvanium zenekar új lemeze is készülőben. Lassan stú‑
dióba vonul a Végvár zenekar is, az Eredet is, és a Historica zenekarnál is új dalok 
vannak kilátásban… lehet, van akit kihagytam, ezt most nézzétek el nekem.

A 2020‑as év sokak életében nyomot hagyott, a te életedben különöskép‑
pen. Év végén futótűzként terjedt a hír, hogy életmentő műtéti beavatkozásra van 
szükséged.

Karácsony előtt „kaptam egy pofont az élettől”, amire nem számítottam, hi‑
szen mindig egészségesen éltem, sportoltam. Akkor volt néhány nagyon nehéz 
napom, de rengeteg ember állt mellém, és a családom mellé. Éreztem a szerete‑
tüket, ez feltöltött, éreztem, hogy igenis sok jó ember van még a világban, akiknek 
számítok, akikre számíthatok. A jó Isten pedig rajtuk keresztül adott nekem erőt, és 
sikerült felállnom, ezért megyek tovább előre, és végzem a munkám.

Azóta írtál verseket?
Többet is. Ézsiás Péter, a Historica dalnoka készíti a saját szólólemezét, a Kis 

dolgaink… című dalt, amelyről már beszéltem, ezt a műtétem után írtam. Úgy ér‑
zem, hogy az azóta írott verseim sokkal mélyebbek. Ézsiás Péter már Zoványon is 
fellépett a könyvbemutatóimon, ő volt az, aki Los Angelesbe is elvitte a verseimet. 
Számomra hatalmas dolog, hogy Wass Albert, Petőfi Sándor megzenésített versei 
után az enyéim is ott vannak.

Ha már említettük a 2020‑as évet, elmondható, hogy a munkásságod szem‑
pontjából sikeres volt.

Igen, megjelent a Padláda kötetem, és mivel a járvány alatt nem lehetett köny‑
vbemutatót és lemezbemutatókat tartani, pedig nyolc előadó lemezén is jelent vol‑
na meg dalom, beindult egy sajátos projekt, az előadóművészek verseket szavaltak. 
Így Csík János prímás, Ézsiás Péter rockénekes, Kalapács József rockénekes, Tóth 
Auguszta Jászai Mari‑díjas művésznő, Balogh Erika Jászai Mari‑díjas művésznő, 
Szemerédi Bernadett színművésznő, Kurucz Ádám Konrád Latinovits‑díjas sza‑
való, Marosán Csaba színművész, Csíki Hajnal művésznő és még sorolhatnám… 
elmondták a verseimet.

Az eddigi munkádat számos díjjal jutalmazták. Melyikre vagy a legbüszkébb?
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A legelső díjaimat a mesékre kaptam 2012‑ben és 2013‑ban. Akkor az orszá‑
gos mesefesztivál különdíjazottja lettem. A meséim mesekönyvekben, antológiá‑
kban jelentek meg. 2016‑ban Verő László irodalmi díjat kaptam a Héttorony iro‑
dalmi magazintól, 2018‑ban Szilágysomlyón Szilágysági Magyarok Díszoklevéllel 
jutalmaztak, ezzel már helyi szinten is elismerték a munkásságomat. Ugyanabban 
az évben a novelláim alapján az Irodalmi Rádió kuratóriuma Budapesten meg‑
választott az év pedagógus írójának. De én nem ezekért, hanem indíttatásból, me‑
ggyőződésből dolgozok, írok, és ha a jó Istentől kaptam talentumot, akkor azt fe‑
jleszteni kell, és alkotni. Hiszem, hogy a vers és a dal a költő, a zenész, az előadó 
számára a lélek virtusa, ugyanúgy, mint ahogy az olvasó és a hallgató számára a vers 
és a dal a lélek terápiája.

Említetted, hogy odaát elismertebb vagy. Sosem gondoltál arra, hogy ott 
próbálj szerencsét, hogy jobban érvényesülj?

Itt dolgozom, itt vannak a gyermekkori barátaim, itt vagyok Itthon, ide tarto‑
zom. Ha elmennék, lehet, nem tudnék így alkotni. Én a saját világomat viszem pa‑
pírra, hiszen egy írónak, egy költőnek az a feladata, hogy körülnézzen maga körül, 
és írjon róla. Írjon róla őszintén és tiszta szívvel, váljon eggyé a gondolattal. Ez 
így kerek. A jövőre nézve még nagy álmom, hogy kiadjak egy válogatás lemezt az 
általam írt versek‑dalszövegek megzenésítéseiből. 10‑12 dalt kiválasztanék, és az 
megjelenne CD‑n.

Zárásként, mint pedagógus, művész, mit üzensz a mai fiataloknak, a 
pályakezdőknek?

Azt üzenem, hogy higgyenek Istenben, higgyenek magukban, és merjék 
megvalósítani álmaikat, ha azok nem bántanak, nem sértenek, nem ölnek értel‑
mes gondolkodást, érzelmet. Ragaszkodjanak szülőföldjükhöz, és ha lehet itthon 
próbáljanak érvényesülni.      

Szilágyság, nr. 12, 26 martie 2021

De vorbă cu Vajk Thököly: ,,Mai sunt atât de multe de spus... ”

Pentru unii este profesor, pentru alții artist, compozitor, poet, bun 
prieten, frate, soț și tată a doi copii.

În căminul său de artist din casa din localitatea Zăuan, Vajk Thököly 
ne-a primit pentru a povesti despre ultima sa carte, despre poeziile lui, 
despre activitatea sa și despre planurile sale de viitor.
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Otthon a családon belüli erőszak 
áldozatainak – a zilahi védett 

házban jártunk
Létezik, sokan tudnak róla, mégis keveset beszélnek a jelenségről, mert több‑

nyire szégyellik – néhány szóval így írható le a családon belüli erőszak a zilahi 
városháza szociális igazgatóságágának aligazgatója, Corb Viorica szerint. A városban 
létrehozott úgynevezett védett házban jártunk, amely a bántalmazott nőknek nyújt 
menedéket.

Két éve a zilahi önkormányzat és a polgármesteri hivatal szociális igazgatósága 
a családon belüli erőszak áldozatai számára szociális központot hozott létre a város‑
ban, ahol a helybélieknek ideiglenes menedéket, eligazítást és támogatást nyújta‑
nak, ha otthonukban veszélyben érzik magukat.

„Az elmúlt időszakban voltak, akik igénybe vették az intézmény szolgáltatása‑
it, de többnyire rövid időre, mindössze egy‑két napra, viszont nagy volt azok száma, 
akik tanácsot, eligazítást kértek tőlünk” – mondta megkeresésünkre az aligazgató, 
akivel együtt bejártuk a védett házat.

Sokan még most sem tudják, hogy Zilahon működik egy ilyen „menedé‑
khely”, viszont a legnagyobb gond az, hogy a nők szégyellik, és még mindig nem 
beszélnek az otthonukban fennálló problémákról, az őket ért traumákról. Vannak 
olyan családok, amelyekben az egyik fél bántalmazza társát, mégis a sértett inkább 
hallgat, nem mer segítséget kérni, csak abban az esetben, ha már elviselhetetlen a 
helyzet. Akkor is főleg a gyerek vagy a gyerekek miatt, és a tapasztalatok azt mu‑
tatják, hogy néhány nap után az illető visszamegy a bántalmazóhoz, mert fél, vagy 
mert anyagilag függ a társától.

Mindössze egy olyan esetre emlékeznek a zilahi védett házban, amikor egy 
50 éves nő, akinek már felnőtt gyerekei és stabil munkahelye volt, elvált agresszív 
férjétől. A központba érkezők főleg az otthon lévő pszichikai nyomás miatt kérik ki 
a szakemberek segítségét – tudtuk meg az intézményvezetőtől.

Szakértői csapat segíti az érintetteket

„A központ hatékony működését öt személyből álló mobil csapat biztosítja, 
akik közt van szociális munkás, pszichológus, egészségügyi asszisztens, jogtanác‑
sos. Ők ellenőrzik a családon belüli erőszakról érkezett bejelentéseket, felmérik 
a helyzet súlyosságát, a kockázati tényezőket, biztonsági intézkedéseket hoznak a 
sértett fél érdekében, és tájékoztatják az áldozatot arról, hol teheti meg a további 
szükséges lépéseket. A központ célja az áldozatok fizikai és anyagi biztonságának 
szavatolása, a pszicho‑érzelmi támogatás, a kialakult helyzet megoldása és kezelése 
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a biztonságosabb élet folytatása érdekében” – ezt már Fazakas Miklós alpolgármes‑
ter mondta nekünk.

Hozzátette, a működést a helyi önkormányzat biztosítja a saját költségve‑
téséből, és fontos lenne, ha minden önkormányzat foglalkozna a családon belüli 
erőszak jelenségével, ami egyre hangsúlyosabbá vált az utóbbi időben.

Akár 60 napig is az otthonban maradhatnak a segítségre szorulók

A zilahi központ egyébként 60 napig nyújt szállást és felügyeletet a traumát 
elszenvedőknek, legyen az nő, férfi vagy szülő gyermekkel, mindemellett pszic‑
hológiai, jogi és orvosi tanácsadást is biztosítanak. Amennyiben valaki veszélyben 
érzi magát, a szakemberek azt javasolják, hogy az illető hívja a helyi rendőrséget, a 
0260‑610178‑at, ez esetben a bejelentést azonnal továbbítják a központnak, ahol az 
illetékesek megteszik a szükséges lépéseket az egyén biztonsága érdekében.

A menedékhely minden szempontból biztonságot nyújt a bántalmazottnak. 
Nem nyilvános a központ címe, hogy a bántalmazó ne tudja zaklatni a sértettet, 
kint, az épületen és bent is térfigyelő kamerákat szereltek fel, az ablakokon rácsok, 
és éjjel‑nappali felügyelet biztosított. 

Egyszerre akár öt‑hat családot is fogadhatnak, öt négyágyas szoba, konyhá‑
val, mosdóval áll az egyedül vagy a gyermekekkel érkezők rendelkezésére. Minden 
szobában televízió van, az egyik helyiséget pedig társalgónak alakították ki. 

Mindenkinek joga van a félelem nélküli élethez

A Szilágy Megyei Rendőrség nemrég arról tájékoztatta a szilágyságiakat, hogy 
családon belüli erőszak esetén hívják az 112‑t, és kérjenek ideiglenes távolságtartási 
végzést, ha veszélyben van a testi épségük vagy a szabadságuk. Továbbá azt ajánlják, 
hogy bántalmazás esetén az áldozat hagyja el mihama rabb otthonát. Ha ez nem 
lehetséges, zárkózzon be egy szobába – semmiképp ne a konyhába, mert ott olyan 
tárgyak vannak, amellyel az agresszor árthat –, és hívja a rendőrséget.

Fizikai bántalmazás után mielőbb menjen az egyén kórházba, mert a belső 
sérüléseknek komoly következményei lehetnek. A sértett mindenképp kerül‑
je a családon belüli konfliktust, főleg ha az agresszor alkoholos befolyás alatt áll. 
Ilyenkor ne vitázzanak az anyagi helyzetről, ne legyen téma a féltékeny ség vagy a 
munkahelyi problémák.

A traumát elszenvedő ne hibáztassa, ne vádolja magát, nem hibás a partnere 
erőszakos viselkedéséért. A legfonto sabb a biztonság. Mindenkinek joga van arra, 
hogy félelem nélkül éljen, ezért ha veszélyben érzi magát, kérjen segítséget! – áll a 
felhívásban.

Tavaly január 1. és szeptember 30. között 202 családon belüli erőszakot je‑
gyeztek, 81‑et városon, 121‑et vidéken. A statisztikai adatok azt mutatják, hogy 
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hasonló központra nem csak Zilahon, hanem vidéken is szükség van, mert sok 
esetben az áldozat nem tudja, hogy kihez vagy hova forduljon.

A rendőrségi jelentés alapján ugyan akkor Szilágy megyében 2020‑ban 60 
ideiglenes távolságtartási végzést bocsátottak ki, 26 városi, 34 vidéki lakosnak. Az 
elmúlt évben az intézmény figyelem felhívó kampányt indított, amelynek témája a 
nőkkel szembeni erőszak volt, az eseményen közel 540 nő vett részt.

Szilágyság, nr. 18, 7 mai 2021

Un adăpost pentru victimele violenței în familie - am vizitat adăpos‑
tul din Zalău

În urmă cu doi ani s-a înființat în oraș un centru social pentru victi‑
mele violenței în familie, care oferă adăpost temporar, consiliere și sprijin 
pentru zălăuanii care se simt amenințați în casele lor.



Egy 16. századbeli magas 
rangú lovag sírjára bukkantak 

Szilágyperecsenben

Történelmében is gazdag Szilágyperecsen település, a tavaly megtalálták a kö‑
zel 500 éves katolikus templom maradványát, a múlt hét végén egy 16. századbeli 
magasrangú férfi sírjára bukkantak.

Hétfő délelőtt nagy érdeklődés övezte Szilágyperecsen leendő turisztikai 
komplexumának területét, ugyanis reggelre megkérdőjelezhetetlenné vált: „kincs‑
re” találtak az ott dolgozó régészek. 

Két szarkofág tetőt találtak a 80‑as években
2017‑ben Boncidai Csaba polgármester felkérésére archeológusok feltárták 

a hivatal által megvásárolt 5 ár területet, hogy ravatalozó épülhessen, ugyanakkor 
feltételezte, történelmi lelőhely van a környékén. A kiindulópontot Petri Mór mo‑
nográfiája szolgáltatta, aki megírta, egykoron a perecseni „Viola‑dombon” római 
katolikus templom állt, amelynek kriptájába Báthoryak temetkeztek, viszont en‑
nek helyét senki nem tudta a faluban. Kapaszkodót jelentett a 80‑as években talált 
két szarkofág tető, amit a megvásárolt területen találtak, a leendő szőttesmúzeum 



42 • Anuarul presei sălăjene 2021  / Kulcsár Mária

helyén. Egykoron ott nádfedeles ház volt, lebontásakor a talapzatban találták a va‑
lószínűleg 1570‑80 között készült szarkofág tetőket, melyek jelenleg a reformá‑
tus templom címtermében vannak. A helyiek úgy tartották, hogy az egyik állítólag 
Báthory Elek 18 év körüli fiának a kőkoporsó fedele. 

Egy dupla sírt is feltártak  
A tavaly, a monográfia alapján a régészek megtalálták Báthory András által épí‑

tett római katolikus templom alapjait, mondta a polgármester, miután a megvett 
területet letisztították, és egy síkba vették a földdel. A templom építésének idő‑
pontját nem lehet tudni, viszont a lebontásáról pontos adatok vannak. A helybéliek 
szerint tégláinak egy részét felhasználták a református templom építéséhez, 1668‑
ban. Mindent, ami a katolikus templomra emlékeztetett elhordták, eltűnt, még az 
alapot is kiszedték, így csak egy felülről készült negatívum kiraj zolásával sikerült 
körvonalazni annak helyét. 

Tavaly ősszel egy keresztmetszetet készítettek, és feltűnt, hogy a földben van 
valami, ami még feltárásra vár. Keresztes Tímea régész elmondta, a feltárások során 
a sárga földben kirajzolódott egy fekete kontúr, és előkerült egy dupla sír, melyben 
egy gyerek és egy felnőtt volt. ,,A keresztény temetkezéseknél a sírok iránya Kelet‑
Nyugat, a felnőtt csontváz nyugatra volt helyezve, viszont a kislányé merőlegesen 
Észak‑Dél irányba. Nagyon közel volt a két sír, szinte félméternyi távolságra. Ahogy 
ott álltunk, egyértelműnek tűnt, akár egymás mellett is lehetett volna a kettő. Az 
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elképzelésünk az volt, hogy egy kislány van az édesanyja mellett, de hogy miért 
tették fordítva, azt nem tudtuk. A csontvázakat elvittük Vásárhelyre szakemberhez, 
antropológushoz, ott derültek ki pontosabb részletek: a gyerek egy 5 éves kislány, a 
felnőtt pedig nem az anyja, sem az apja. Annyit tudtunk meg a felnőttről, hogy egy 
negyvenes férfi” – mondta a régész. 

A kislány csontvázán textilmaradványok látszottak, ami lehetett akár ruha, 
akár halotti lepel. Abból nem lehetett megmenteni semmit, csak a lenyomat láts‑
zott a gyermek mellkasán és a bordáin. A fején egy pártának tűnő textil volt, amit 
elküldtek restaurálni Kolozsvárra, a múlt héten érkezett a válasz: a mikroszkóp alatt 
tisztán látszott, az anyag három darabból áll, de mind a három darabnak van eleje és 
vége, ugyanakkor különállók. Ebből azt a következtetést vonták le, hogy valószínű 
gallér, ami gyöngyökkel és csipkével volt díszítve.

Az előkelő személyről
A feltárt sírban a páncélba öltözött személy mellett buzogány és kard volt, 

ugyanakkor sarkantyút is találtak a régészek. Mindezekről biztosan lehet állítani, 
hogy 16. századi tárgyak. Hasonló, vagy szinte azonos buzogány került elő 
Bánffyhunyadon két éve, amikor ott három kriptát találtak. 

A zilahi kutató, Dan Băcueț elmondta, mindeddig annyit lehet tudni, hogy 
megtalálták a középkori templomnak a helyét, ami körül temető volt. Az évek 
során a terület sokat változott, az egykori dombot letarolták, mezőgazdasági terüle‑
tté alakították, ezért lehetett feltárni a sírokat. A Báthoryaknak egykoron volt 
Szilágyperecsenben uradalmuk, néhány házuk, volt egy kápolna, ahova temetkez‑
tek, és egy templom. A templomot megtalálták, a szarko fág hiányzó darabját is, 
amit restaurálni fognak. A sírban található páncélba lévő személy egy ólomkopor‑
sóban volt, amiben sisakot, sarkantyút, kardot, buzogányt is találtak, mindez azt 
bizonyítja, hogy a helyi elit lakossághoz tartozott, fontos személy lehetett. Hogy 
pontosan ki az illető, arról csak a laboratóriumi vizsgálatok, elemzések után tudnak 
nyilatkozni, valószínű ez év vége fele.

A helyi lakosság örül a felfedezésnek, eddig is büszkék voltak településükre, 
mert néhány éve bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe, most viszont, ha a fel‑
tételezések nem csalnak, és valójában egy híres, neves személy sírjára bukkantak, 
akkor a történelem szempontjából is hírnévre tesznek szert. 

Petri Mór az említett Szilágy Vármegye Monographiájában a következőket írta: 
,,A római katholikusok temploma a nagyobbik hegy aljában még 1585‑ben állott.* 
Itt volt Báthori István, erdélyi vajda korában Báthori Szaniszló várkastélya is a ren‑
geteg erdő borította hegy aljában. Amaz egyházba temették Báthori Szaniszlónak 
fiát, Eleket s még hét gyermekét. Báthori Ferencz porai (öt gyermekével) azon sar‑
konjáró pléh koporsóban nyugszanak, melyet a kastély oldalában Báthori András, 
kardinális, temploma alatt levő kriptában találtak «egyik Báthorinak kőből kifarago‑
tt képével». A régi várkastély területén talált ama domborműves kőlapot a reform. 
egyház előcsarnokába falazták be. A síremléken levő «alaknak feje, mely két párnán 
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nyugodott, (a párnák sarkait egy‑egy bojt diszíti) letört,» hiányzik a keze, a lába is. 
«A mellét lemezes pánczél veszi körül,» a lábcsontokat pikkelyes ruha födi. Jobb 
oldalán talán buzogány volt, baloldalán a görbe kardnak csak a hüvelye van meg. A 
kőlapot leveles szegély keríti*” (Petri,  1901). 

Szilágyság, nr. 21, 28 mai 2021

Resturile funerare ale unui cavaler medieval de rang înalt au fost des‑
coperite la Pericei, într-o zonă în care a existat o biserică medievală.

Descoperirea a fost făcută cu prilejul unor săpături demarate încă 
din anul 2017, la cererea administraţiei locale ce dorea să realizeze în 
zonă o investiţie şi avea nevoie de o descărcare arheologică. 
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AlexAndru Kürti
Caiete Silvane

Perspectivele consumului cultural 
în pandemie

Cultura a fost și este în continuare unul dintre cele mai grav afectate domenii 
de criza creată de pandemia cu noul tip de coronavirus. S‑au închis teatre, cine‑
matografe, muzee și biblioteci. Tot ce ține de artele spectacolului a tras cortina. 
Odată cu contextul pandemic, principalele dificultăţi pe care le înfruntă instituţi‑
ile și organizațiile de cultură (fondurile insuficiente, incoerența cadrului legislativ, 
infrastructura tehnică și culturală deficitară, lipsa de personal, interesul scăzut al 
publicului pentru manifestările culturale ș.a.) s‑au acutizat.

Prognoza de consum cultural în contextul pandemiei Covid‑19 s‑a aflat 
în atenţia specialiștilor de la Institutul Național pentru Cercetare și Formare 
Culturală. Cel mai recent studiu publicat, denumit „Tendințe ale consumului cul‑
tural în pandemie”, a relevat frecvența cu care au fost practicate activitățile specifice 
consumului cultural non‑public și a urmărit în ce măsură a afectat pandemia inte‑
resul românilor de a participa la activități culturale.

Potrivit studiului, se poate observa o creștere a procentului celor care au de‑
clarat că în anul 2020 au citit cărţi, comparativ cu anul precedent. În ultimele șase 
luni, 14% dintre respondenţi au declarat că au citit cărţi zilnic, 22% au declarat că 
citesc cărţi o dată sau de câteva ori pe săptămână, 12% au pretins că citesc lunar, 
11% au citit cel puţin o dată în ultimele șase luni, în timp ce 41% au susţinut că nu 
au citit în perioada menţionată. A crescut procentul celor care citesc cărţi zilnic, cu 
5% faţă de anul 2019 și procentul celor care citesc o dată sau de câteva ori pe săptă‑
mână, cu 9% faţă de 2019. Surprinzător, cititul este preferat vizionării de filme prin 
streaming video, 14% dintre respondenţi au citit în fiecare zi, față de 10% care s‑au 
uitat la filmele de pe serviciile de difuzare online.

În ceea ce privește ziarele și revistele pe format de hârtie, cifrele nu sunt încu‑
rajatoare. Doar 5% respectiv 2% dintre respondenți au citit zilnic ziare sau reviste, 
17% respectiv 14% au răspuns că le citesc o dată sau de câteva ori pe săptămână, 7% 
respectiv 13% au declarat că lunar citesc ziare și reviste, 8% respectiv 9% au lecturat 
ziare sau reviste cel puţin o dată în ultimele șase luni. 63% respectiv 62% dintre 
intervievaţi nu au citit ziare sau reviste în ultimele șase luni.



46 • Anuarul presei sălăjene 2021  / Alexandru Kürti

Studiul a măsurat intenția de a participa la evenimente culturale în urmă‑
toarele șase luni și a relevat cifre îngrijorătoare chiar și în perioadele de activitate 
normală. 

14% dintre respondenţi au declarat că intenţionează să viziteze muzee, expo‑
ziții sau galerii de artă, indiferent de cum va evolua situaţia generată de pandemie. 
31% au declarat că plănuiesc să viziteze muzee, expoziții sau galerii de artă, dacă 
situaţia generată de pandemie ar rămâne la fel sau s‑ar îmbunătăţi. 55% au declarat 
că nu intenţionează să viziteze edificiile culturale menţionate, indiferent de situaţia 
generată de pandemie.

11% dintre respondenţi au declarat că vor merge la biblioteci pentru a îm‑
prumuta cărți sau pentru lectură, indiferent de evoluția epidemiologică, 20% au 
declarat că intenţionează să ajungă la biblioteci dacă situația generată de Covid‑19 
rămâne la fel sau se îmbunătățește, în timp ce 69% nu își propun să meargă la o 
bibliotecă publică pentru a citi sau a împrumuta cărți, indiferent de situaţia generată 
de pandemie.

Studiul „Tendințe ale consumului cultural în pandemie” s‑a bazat pe un son‑
daj de opinie pe diverse teme legate de cultură, efectuat pe un eșantion reprezenta‑
tiv naţional de 2000 de respondenţi.

Revista „Caiete Silvane” își propune să releve impactul pe care criza sanitară 
îl are asupra instituțiilor culturale precum și perspectivele consumului cultural în 
pandemie. În acest sens, am stat de vorbă cu: Daniel Săuca, managerul Centrului 
de Cultură și Artă al Județului Sălaj, Daniel Mureșan, directorul ziarului Magazin 
Sălăjean, Florica Pop, managerul Bibliotecii Județene „I.S. Bădescu” Sălaj, prof. 
univ. dr. Traian Vedinaș de la Facultatea de Sociologie și Asistenţă Socială din ca‑
drul Universității „Babeș‑Bolyai” Cluj‑Napoca și Corina Bejinariu, managerul 
Muzeului Judeţean de Istorie și Artă Zalău. Le‑am adresat tuturor următoarele 
întrebări:

1. Cum vedeţi cultura și rolul ei în această perioadă? 
2. Poate funcţiona cultura online? Are același impact?
3. Cum a afectat pandemia activitatea instituţiei dumneavoastră?
4. Cum apreciați perioada din perspectiva consumului cultural?
5. Cum aţi caracteriza implicarea autorităților în sprijinul culturii?
6. Ce schimbări majore credeți că va aduce contextul pandemic în privința 

domeniului cultural?



Alexandru Kürti /  Anuarul presei sălăjene 2021 • 47

Fără sprijinul și implicarea Statului, de Cultură se va alege praful

Daniel Săuca

1. Pentru noi, cultura e foarte importantă. În pandemie, rolul ei merita, trebuia 
să fie foarte important, mai ales de „balsam” pentru suferințele de tot felul. Nu a fost 
așa, din multiple cauze. Amintesc aici doar confuzia majoră dintre cultură și diver-
tisment. Oricum, pandemia a scos la vedere, mai clar, slabul „apetit” pentru cultură 
(din perspectivă elitistă) al românilor și al autorităților de tot felul. Cine știe, probabil 
cultura (sub toate manifestările ei) nu ține de vaccin anti-covid 19.

2. Poate, dar nu are același „gust”... Și totuși, un exemplu „viral”: un videoclip 
realizat de clasa de canto popular de la Școala Populară de Arte și Meserii, secție a 
Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, videoclip dedicat Zilei Naționale a 
României și difuzat exclusiv pe facebook a avut peste 10.000 de vizualizări și peste 
400 de distribuiri. Firește, dacă organizam un spectacol „față în față” nu aveam atâția 
spectatori „fizici”. E încă un semn că viitorul poate suna bine dacă vom combina 
toate formele de promovare a produselor culturale (online și offline, cum ar veni). Și 
vom fructifica oportunitățile date de perioada pandemică. Și sunt destule.

3. Dramatic, și pe partea de evenimente publice, ca peste tot. Ne-am „refugiat” 
în online, ca mai toată lumea culturală (și nu numai). Singurul compartiment care 
nu a fost afectat de restricțiile impuse de autorități a fost revista și editura „Caiete 
Silvane”. Ne-am văzut de treabă și cred că am reușit să edităm numere bune din 
revista noastră și destule cărți valoroase. Menționez doar ediția a doua a monografiei 
„Sălajul la Centenar”.

4. Nimic nou sub soare. În România. Să vedem ce se va întâmpla după pande-
mie. Într-un fel sau altul se va încheia.

5. În Sălaj, dat fiind complicatul an 2020, nu am nimic de reproșat. Pe viitor, 
cum tot repet de mulți ani, se impune o mai bună colaborare. Între toți și pe bucățele.

6. Nu îmi dau seama acum în ce fel va „juca” politicul. Rămâne de văzut. Să 
avem puțintică răbdare... În orice caz, fără sprijinul și implicarea Statului, de Cultură 
se va alege praful. Divertismentul va supraviețui, și pentru că e „profitabil”...

Cultura va supraviețui și după această pandemie

Daniel Mureşan

1 și 2. Fără îndoială, modul în care lumea a consumat cultură în pandemie a 
fost radical schimbat. Totul s‑a mutat în mediul online. Nu știu cât de benefic a 
fost, dar multă lume a văzut piese de teatru sau concerte care în alte circumstanțe 
erau greu de vizionat, din considerente financiare sau de altă natură. Sigur, emoția 
nu este aceeași ca în sala de spectacole, dar poate fi un început.
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De partea cealaltă, artistul a fost un suferind. Fără interacțiunea cu publicul, 
totul devine fad. Mulți dintre ei au susținut recitaluri sau conferințe din izolare, 
câteodată dezvăluindu‑ne talente nebănuite. Au fost mai mult decât un rol sau o 
interpretare. 

Una peste alta, totul a fost dat peste cap. Cultura s‑a reinventat din mers, con‑
sumatorii la fel. Înainte de 1989 era în România tot un fel de pandemie, iar cultura 
a supraviețuit. Sigur va supraviețui și după această pandemie.

3. Ziarul a fost afectat, în prima parte a pandemiei, financiar. Încasările au 
scăzut cu aproape 80%. Evident, era un dezastru. Încetul cu încetul, au crescut 
accesările pe site, astfel apărând și reclamele. Spre finalul anului, aproape că s‑a 
recuperat pierderea de la început. 

Articolele pe teme culturale pot spune că au avut un oarecare succes. Este 
clar că cititorii au avut mai mult timp la dispoziție pentru lectură, dar și redacția a 
insistat cu acest gen de materiale.

4. Consumul cultural din această perioadă este greu de cuantificat. Mediul 
online a fost un fel de scenă a artiștilor. Dar aceștia își câștigă foarte greu existența, 
aproape toate spectacolele, festivalurile sau expozițiile din această perioadă fiind 
anulate. Ca volum, consumul cultural a crescut. Izolați în case, românii s‑au uitat la 
filme sau spectacole. Întrebarea este despre calitatea acestui act cultural online. Căci 
dacă tonul este dat de rețelele de socializare, e clar: calitatea lasă de dorit!

5. Statul, la fel ca în celelalte sectoare, a gândit (sau nu!) un fel de ajutor în 
care sunt favorizați organizatorii de festivaluri, vânzătorii de bilete și librăriile. 
Artiștii nu prea se găsesc în schema de ajutor. Este o abordare strict neo‑liberală, în 
care contează doar cultura care vinde. Artistul, freelancer‑ul, creatorul lipsește din 
această ecuație. Schema de ajutor are în esența sa doar termeni de profitabilitate. 
Însă sectorul cultural nu este o industrie.

6. Cred că pentru cultura românească acest virus este o oportunitate. Nu țin 
minte vreo perioadă în care să se vorbească atât de mult despre cultură la nivel 
public și decizional. Chiar dacă primii pași în susținerea culturii sunt stângaci și 
profund politizați, există interes. Să luăm partea plină a paharului și să încercăm 
să convingem autoritățile să se apuce de o strategie culturală. Poate se va creiona și 
regândi din temelii administrația culturală, aliniată la nevoile (foarte mari) culturii 
din România.

Biblioteca nu a fost închisă, nicio zi!

Florica Pop

1. Indiferent de vremuri, rolul culturii este esențial în viața omului! În cele 
mai negre și apăsătoare perioade pentru omenire, au fost balsam, alinare și îndemn 
spre încredere: cuvântul scris, pe toate tipurile de suport, culoarea presărată de ar‑
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tiști în tablouri nemuritoare, datinile și tradițiile, muzica, dansul, piesele de teatru, 
filmele… toate comori ale culturii naționale și mondiale.

Referitor la activitatea bibliotecilor în această dificilă perioadă, după ani de 
zile în care, inovând mereu servicii, colecții, activități pentru toate categoriile de 
public, spațiile erau neîncăpătoare, în anul 2020 am trăit cu greu distanțarea, ne‑a 
lipsit entuziasmul, bucuria și zâmbetul copiilor, energia și inițiativele tinerilor, 
îmbrățișarea bunicilor, care își găseau un loc plăcut, ofertant pentru comunicare, 
socializare, participând la diverse întâlniri cu noi, bibliotecarii, în secțiile noastre 
sau în diverse locații unde îi întâmpinam cu daruri culturale pe gustul și interesul 
lor. Considerăm, după cum ne mărturisesc în numeroasele mesaje, că le e tare 
dor de noi și de întâlnirile memorabile, tuturor, de la cei mai mici, la cei ninși 
de ani. Biblioteca noastră nu a fost închisă, nicio zi! Am fost aici și am încercat să 
răspundem, în alte condiții, bineînțeles, solicitărilor. Spre a înlătura sau a diminua 
cât mai mult posibil riscurile infectării cu virusul care ne‑a blocat viețile, am reușit 
să achiziționăm, destul de repede, sterilizatoare pentru cărți și purificatoare pentru 
aer în toate spațiile unde publicul are acces și interes (Secția Tineri & Adulți, Secția 
pentru Copii, Sala de Lectură, BiblioDivertisment), utilizatorii serviciilor noastre 
având încredere că sunt mai protejați.

Lumea a avut mare nevoie de biblioteci în această perioadă, chiar mai multă 
decât în situația de normalitate, iar motivele sunt simplu de înțeles: lipsa spectaco‑
lelor, a activității teatrale, chiar a posibilității de exprimare a credinței, imposibilita‑
tea de a petrece timp în localuri, sau la evenimente organizate, închiderea școlilor și 
absența întâlnirilor cu prieteni, grupuri, sau chiar cu familiile ș.a. S‑au împrumutat 
foarte multe cărți la domiciliu, s‑au scanat sau digitizat o multitudine de documen‑
te, fragmente, pagini, opere… care s‑au trimis spre cei care aveau nevoie de acestea. 
Am organizat numeroase întâlniri și cursuri online.

Biblioteca publică este locul cel mai potrivit pentru educație, cunoaștere, 
informare, participare la multitudinea de activități, evenimente, ateliere, works‑
hop‑uri, cursuri pentru dezvoltarea personală și/sau profesională ș.a., în mod liber, 
gratuit, într‑un program generos și adaptabil solicitărilor de toate tipurile. Având 
o gamă atât de variată de oferte, nu poate fi înlocuită de nimeni și de nimic! A re‑
zistat în toate vremurile, în situații dificile, cu viziune și implicare majoră în viața 
comunității. Am fost foarte ocupați și virtual, chiar a fost mult mai greu, pregătirea 
materialelor pentru mediul electronic a acaparat mai mult timp și atenție.

2. Într‑un anume fel cultura funcționează și online, a funcționat și înainte de 
pandemie, iar noi am fost foarte pregătiți sub acest aspect, atât prin echipamente, 
cât și prin perfecționarea personalului, în acest sens. Ne‑am bucurat să fim de fo‑
los, să ținem cursuri online pentru multe alte categorii care nu s‑au descurcat în 
lumea tehnologiei avansate. 

Întâlnirile noastre cu publicul au continuat online, dar, indiferent cine ce ar 
spune, impactul nu este același, chiar dacă, în prima parte, lumea părea atentă și 
preocupată, pe parcurs a intervenit oboseala ochilor, dureri de cap, saturația de a 
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privi mereu și mereu spre un ecran rece. Actul cultural are nevoie de prezență, 
altfel se trăiește emoția, se împărtășesc gândurile, se comunică între participanți. 
Omul are nevoie de interacțiune cu semenii săi, izolarea nu este benefică nici min‑
ții, nici sufletului, nici trupului! Am existat, dar… nu am trăit, am consumat, dar 
nu am avut gust, am fost mult mai lipsiți de viață!

3. Am folosi un cuvânt simplu pentru a caracteriza această perioadă – gol, un 
imens pustiu în interiorul nostru și al secțiilor pe care ne‑am străduit să le facem 
atractive! Am fost nevoiți să renunțăm la proiecte majore, la parteneriate și colabo‑
rări, deoarece, din luna martie, deplasările în țară și străinătate au fost interzise, sau 
reduse foarte mult. Nu exista nicio garanție că se vor putea realiza, nu exista limita 
în timp a finalizării acestei situații neplăcute. Întâlnirile profesionale, schimburile 
de bune practici în județ, în țară și în lume, au fost, de asemenea, reduse doar la ceea 
ce am reușit să realizăm online. Coordonarea din punct de vedere metodologic și 
profesional a bibliotecilor publice de pe raza județului Sălaj, activitatea din Centrele 
metodice din județ, formarea profesională a bibliotecarilor sălăjeni, precum și eve‑
nimentele sau activitățile cultural‑educative, informaționale ș.a. au fost toate limi‑
tate la discuții sau întâlniri virtuale. 

Am încercat să rezistăm, cel mai important aspect a fost în acest an sănătatea 
tuturor, personal și public, fiind atenți la nevoile de informare ale comunității și 
răspunzând, prin toate mijloacele posibile, tuturor solicitărilor.

4. Din păcate, anul acesta ne‑a determinat să vizionăm, să vizităm, să învățăm, 
să interacționăm mai mult online, ne‑am mutat preocupările normale pe… ecran, 
fie laptop, calculator, tabletă, TV, telefon. Calitatea nu a fost aceeași, diversitatea nici 
așa. Același mod nesănătos de a sta așezat și a privi, nu poate dărui bucuria parti‑
cipării la un spectacol, unde privești în direct emoția și vibrația artistică, la o piesă 
de teatru, unde este important fiecare detaliu pentru buna înțelegere a mesajului, 
vizita la muzee te pune în contact direct cu piese, epoci, având posibilitatea să adre‑
sezi întrebări specialiștilor… activitățile culturale, în ansamblu, au menirea de a 
provoca publicul, nu doar să privească, ci să și participe, să se familiarizeze cu teme 
și opinii diferite, să‑și verifice modul de gândire, nivelul de cunoaștere, calitățile și 
aptitudinile creative, chiar să se descopere și să‑și formeze alte și alte abilități, să‑și 
găsească prieteni, potriviți pentru a comunica pe anumite domenii de interes. Rolul 
întâlnirilor culturale este imens! Dacă majoritatea oamenilor din România și din 
lumea întreagă au reușit să depășească perioada cea mai dificilă din istoria omeni‑
rii, fără grave probleme psihice, meritul credem că este, în primul rând, al ofertei 
culturale, pregătită cu dăruire, talent și profesionalism de toți cei care au perseverat 
sau își desfășoară activitatea în toate domeniile vieții culturale, fie în instituții, fie 
particular, individual.

5. Dacă ne gândim la faptul că au fost închise teatrele, interzise spectacolele, în 
timp ce toate magazinele și mallurile au funcționat aproape în permanență, putem 
înțelege foarte ușor care este interesul autorităților, de la nivel central, în primul 
rând, deoarece, în această situație de excepție, cei din local s‑au supus ordinelor 
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venite de la… centru! Considerăm că nu se înțelege îndeajuns rolul, rostul și im‑
portanța activității culturale în viața unui neam, precum și în a fiecărui cetățean, în 
parte. Da, înțelegem cu toții pericolul momentului, dar nu e bine că s‑a blocat total 
accesul la evenimente culturale, mai ales că există săli imense, unde, cu limitarea 
numărului de persoane, cu distanțare și respect pentru toate regulile stabilite, se 
putea continua. De mult prea multe ori cultura se pare că… încurcă, uitându‑se 
cât dăruiește!

6. Am dori să credem că schimbările majore vor fi benefice pentru cultură, 
cu toate ramurile sale, deoarece aceasta cuprinde și reprezintă viața spirituală a unui 
popor. Din câte auzim, însă, din țară, cu gândul la o posibilă criză economică puter‑
nică, unii se grăbesc să închidă, să limiteze, să desființeze secții, filiale, segmente sau 
chiar instituții publice de cultură, considerând, în necunoașterea și incultura lor, că 
acestea doar consumă, nu produc, că nu sunt rentabile! Să nu se obișnuiască lumea 
cu această absență, devenind comozi și crezând că totul se poate realiza… online! 
Artiștii, actorii, profesioniștii din instituțiile de cultură au nevoie de public, spre a‑și 
putea oferi munca și talentul, spre a se putea bucura de zâmbete și aplauze, altfel, 
există riscul de a nu mai progresa, de a se reorienta și atunci cine să mai posteze cul‑
tură gratis, online!? Pentru adevărata cultură este și va fi nevoie mereu de susținere 
financiară! Ar fi de dorit ca după această perioadă neprielnică, în mod special, do‑
meniului cultural, autoritățile de la nivel central, județean, local, precum și toți cei 
care pot să se implice, să investească mult mai mult în acest sector, marginalizat și 
uitat de prea multe ori. Motivele ar fi multe, dar ne vom opri doar la acestea: în cele 
mai grele perioade din viața pământească educația și cultura au salvat omenirea; un 
om educat respectă reguli, îi pasă de semenii săi, iar cel cu o bogată cultură știe să 
fie de folos, să se ajute singur și să‑i ajute și pe ceilalți.

Ignoranța distruge, cunoașterea salvează și înalță! Oricât de sec și șters ar părea 
totul în jur, pata de culoare peste toate este pictată de CULTURĂ!

Pandemia ține de politică, nu de cultură

Traian Vedinaş

1. Cultura este cea mai puternică armă împotriva pandemiei. Câte culturi 
avem, câte elite avem? Cine se lasă purtat pe drum cu pandemia? Pandemia nu are 
niciun drum. Este o situație dificilă pentru cultura din România. Nu neg pande‑
mia, dar nu pandemia este drumul României.

2. Cultura online este o cultură de masă. Cultura online are impactul ei. Există 
o cultură de masă și o cultură a elitelor. În perioada interbelică, cultura de masă era 
reprezentată de presa scrisă. Am regăsit multe polemici și adversităţi de opinii în zi‑
arele din perioada interbelică. Câțiva dintre ziariști se urau între ei. Se practica spur‑
carea scriitorilor. De exemplu, criticul literar, Pompiliu Constantinescu, cunoscut 
pentru critică foiletonistă și analizele dedicate fenomenului literar interbelic, era 
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ofensat și poreclit «Prostantinescu». Toată treaba privind comunicarea online este 
promovată de politicienii de la nivelul central, care au interese ce depășesc spe‑
ranțele electorale ale românilor. De altfel, absenteismul la vot indică neîncrederea 
majoră în clasa politică. 

3. Prin prostie, nu există cuvânt mai potrivit.
4. Consumul cultural a crescut în pandemie. Am avut multe dialoguri cu oa‑

meni de cultură cunoscuți. S‑a creat un cerc împotriva politicii care se amestecă în 
cultură. Pandemia ține de politică, nu de cultură. Nu îi înțeleg pe cei care se joacă 
cu destinul nostru. Ei nu cunosc profunzimile realităților în care trăiesc și nici nu 
pricep cu adevărat relațiile interumane. Nu știu cum să facă lucruri în folosul tutu‑
ror și nu au nici un proiect de țară.

5. Autoritățile nu se implică deloc în sprijinirea culturii. Formele culturii sunt 
împotriva celor care ne conduc. Există o presiune împotriva culturii și a educa‑
ției. În ultimii 30 de ani, la Ministerul Învățământului s‑au perindat tot felul de 
personaje: de la simpli funcționari ai vechiului regim, care n‑au nicio treabă cu 
liberalismul, până la cei care au fost marionete ale unor grupuri de interese, unul 
dintre ei fiind renegat chiar de tatăl său, profesor de stilistică din Timișoara. După 
`90 nu a fost niciun specialist în fruntea ministerului, care să știe ce să facă cu partea 
noastră de lume, ce să promoveze. Educația, ca și cultura, nu trebuie să fie apanajul 
niciunui partid politic.

6. Cu siguranță, contextul pandemic va spori creativitatea, din cauza claustră‑
rii. Când stai singur, poți crea ceva deosebit.

Vizita fizică la muzeu nu poate fi substituită de tururile virtuale

Corina Bejinariu

1. Este oarecum partinic răspunsul la o astfel de întrebare, dată fiind activarea 
mea în zona produsului cultural. Nu cred că rolul culturii ar trebui să se schimbe 
în funcție de caracteristicile socio‑economice sau sanitare ale unei perioade, ceea ce 
nu înseamnă însă că nu ne confruntăm cu dificultăți în privința producerii, livrării 
și consumului de produs cultural într‑o astfel de criză pandemică. Este însă evident 
că rolul ei a fost mai puțin pregnant, mai puțin valorizat, ceea ce însă e explicabil pe 
fondul îngrijorărilor cotidiene legate de starea de sănătate și a celor privind situația 
economică generată de măsurile restrictive aplicate în vederea combaterii pandemiei. 

2. Într‑o anumită măsură da, poate funcționa, uneori proiectele sau activitățile 
punctuale pot avea o adresabilitate mai largă, însă evident există pericolul suprasatu‑
rării potențialului beneficiar în consumul de acest gen, având în vedere inflația de 
propuneri care se regăsesc toate în social media și online.

Problematica impactului este nuanțabilă, aminteam adresabilitatea mai largă a 
online‑ului, dar prezența în spațiile unde se derulează actul cultural și contactul ne‑
mediat cu produsul ofertat sunt esențiale atât sub aspect emoțional, cât și explorato‑
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riu. În cazul nostru, vizita fizică la muzeu nu poate fi substituită de tururile virtuale, 
pentru că patrimoniul cultural înseamnă obiect care prin materialitatea lui (în cazul 
bunurilor culturale expuse) asumă dimensiuni simbolice, culturale și identitare (tre‑
buie să vezi obiectul ca să poți înțelege toate aceste semnificații). Este însă o realitate 
de necontestat faptul că utilizarea noilor tehnologii, în speță a celor de tipul VR (vir‑
tual reality) este extrem de utilă în creșterea interesului și atractivității (în speță pentru 
segmentul tânăr de public) patrimoniului cultural. Sigur, mă refer la o complemen‑
taritate a virtualului și nu la o substituire a realului (fizicului) prin virtual, respectiv la 
„consumarea” lui în spațiile/instituțiile culturale, nu la cantonarea exclusivă în online.

3. A scăzut dramatic numărul vizitatorilor în spațiile și expozițiile muzeului. 
Am fost obligați să amânăm programe inovative de promovare a patrimoniului prin 
tehnologii moderne, pentru a respecta reglementările menite să asigure protecția îm‑
potriva răspândirii virusului Sars Cov 19.

Ne‑a pus în imposibilitatea de a fi prezenți în comunitate prin activitățile orga‑
nizate și destinate publicului larg. Ne‑a afectat misiunea educațională, nemaiputând 
derula atelierele interactive și diferitele activități bazate pe parteneriatele instituției 
noastre cu școlile din județ.

Ne‑a pus în imposibilitatea derulării cercetării istorice (prin suspendarea acce‑
sului la arhivele publice) și a celei socio‑etnografice, bazată pe interviuri cu subiecți 
din rural și urban, fiind obligați astfel să amânăm continuarea documentării unor 
teme asumate prin proiectele de cercetare științifică. Ne‑a creat stare de disconfort în 
relaționările obișnuite din colectiv, existând mereu temeri privind potențialul pericol 
al contagiunii.

4. Se poate realiza doar o evaluare a consumului din online, iar în ceea ce ne 
privește analiza noastră arată o creștere semnificativă a audienței, o fidelizare a unui 
nucleu constant de urmăritori (evidențiați prin aprecierile la majoritatea postărilor de 
pe pagina noastră de Facebook), creșterea semnificativă a vizitatorilor unici ai paginii 
noastre de web, respectiv creșterea numărului de urmăritori ai profilului nostru de 
Facebook. Ar fi de remarcat că se poate constata totuși o anumită „oboseală” a con‑
sumului cultural din online, ceea ce obligă actorii culturali să fie extrem de creativi și 
face ca pe piața produsului cultural online să se instituie o competiție acerbă. 

Pe de altă parte, trebuie pusă în discuție și demotivarea care se produce la un 
moment dat în rândul actorilor culturali, prin imposibilitatea de a avea un contact 
nemediat cu beneficiarii, dar și un feed‑back direct care să îi permită o evaluare 
completă a ceea ce s‑a ofertat. 

5. Limitându‑mă strict la experiența instituțională, nu consider că au existat 
blocaje în susținerea de către autoritățile locale a culturii instituționalizate. Evident 
însă că această situație nu a fost caracteristică întregului spațiu românesc și spun 
acest lucru întrucât au existat cazuri de instituții muzeale (în țară) unde angajații 
au fost trimiși în șomaj tehnic din cauza unei proaste înțelegeri de către autorități a 
ceea ce însemna suspendarea activităților cu publicul într‑un muzeu. Misiunea unui 
muzeu nu ține doar de componenta activităților cu public, ci, în principal, muzeul 
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este depozitarul moștenirii culturale, ori patrimoniul are nevoie de grijă indiferent 
de specificitatea unei perioade; de asemenea, muzeul este producător de cunoaștere, 
iar prelucrarea materialelor din cercetări continuă chiar dacă publicul nu e prezent în 
spațiile muzeale. Pericolul real în astfel de perioade de criză este tendința de depreci‑
ere a nevoilor culturale de către autoritățile locale, fiind, în viziunea lor segmentul cu 
miză mai puțin semnificativă (adică nu „arde”) în condițiile în care oricum cultura a 
fost mereu privită (la nivel național) ca o „cenușăreasă”. Este oarecum paradoxală o 
astfel de raportare dacă avem în vedere faptul că patrimoniul cultural este omnipre‑
zent în retorica electorală (adică este asumat la nivel declarativ și mai puțin la cel al 
investițiilor pentru salvarea și promovarea lui). 

6. Va fi dificilă revenirea în spațiul public, existând pericolul considerării consu‑
mului cultural din online ca fiind mai facil și mai la îndemână (pe principiul „cultură 
la un click distanță”), dar și cel al reținerilor privind socializarea în spațiile publice.

Cultura și formele sale de expresie pot cădea sub „dictatura” online‑ului, fiind 
oarecum obligată să se adapteze la cadrul limitat pe care acest mediu îl oferă și să 
funcționeze doar după regulile de consum specifice acestuia.

Pentru sectorul cultural independent este dificilă supraviețuirea și acerbă zba‑
terea pentru asigurarea resurselor financiare. Există pericolul reducerii drastice a fi‑
nanțărilor pentru cultura instituționalizată, ceea ce va însemna, implicit, pierdere de 
resursă umană, renunțarea la o serie de proiecte și idei, disoluția calității actului cultu‑
ral (pericolul de a face cultură doar pentru „bifare”, adică la nivel minimal, formalist 
și „ieftin”). Alterarea ofertei culturale poate conduce spre o evidentă „vulgarizare” a 
societății, spre o desconsiderare a elitelor intelectuale și a importanței contribuției lor 
la progresul unei națiuni.

Caiete Silvane, nr. 192/ianuarie 2021



Producția editorială a anului 2020 
în Sălaj

În pofida contextului pandemic și a restricțiilor impuse, anul 2020 nu a fost 
rău pentru sectorul editorial și publicistic din judeţul Sălaj.

Ca în fiecare an, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj (CCAJS), prin 
revista și editura Caiete Silvane, a sporit zestrea spirituală a judeţului cu apariţii 
editoriale valoroase, zămislite de minți luminate. În 2020, la Editura Caiete Silvane 
și/sau cu sprijinul CCAJS au apărut 28 cărți. 
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În cadrul colecției „Poesis” au fost lansate volumele: Colecţionarul de oglinzi 
de Silvia Bodea Sălăjan; Padláda (Lădoi) de Tököly Vajk; Când voi fi doar amintire 
de Ioan Oros‑Podișan; Suflet de duminică de Viorica Blaj și Primăvara Poeziei – A 
Költészet Tavasza 2020, antologia bilingvă în care au semnat 38 de poeți români și 
maghiari.

În cadrul seriei „Scriitori sălăjeni” au apărut: ediţia a doua adăugită și îmbu‑
nătăţită a lucrării Augustin Buzura. Bio(biblio)grafii contemporane de Teodor Sărăcuț‑
Comănescu și două opere ce constituie demersuri de promovare a membrilor 
Asociaţiei Scriitorilor din Judeţul Sălaj: 18 poeți – antologie și 11 prozatori – antologie.

Colecția „Memoria” a fost completată cu lucrările: Meşteşugurile sălăjene de la 
medieval la contemporan de Elena Musca; Istorie şi civilizație în Sălajul istoric (în colabo‑
rare cu Editura Eikon), volum coordonat de profesorii Augustin‑Leontin Gavra, 
Ciprian‑Marian Porumb‑Ghiurco și Horaţiu‑Traian Năprădean, Alertă la Poliția ju-
diciară de Ioan Oros‑Podișan; Jurnal de şantier. Reabilitarea casei memoriale „Iuliu Maniu” 
de la Bădăcin de Cristian Borz și Cetăți medievale din județul Sălaj de Virgil Mihalca.

În cadrul colecției „Monografii” au fost lansate cărţile: Nume de locuri în co-
muna Năpradea de Aurel Medve; Localitatea Hăşmaş – studiu monografic de Codin‑
Cristian Ciurean și Sălajul la Centenar, ediţia a II‑a, coordonată și îngrijită de prof. 
univ. dr. Traian Vedinaș. Ultima reprezintă o lucrare care „impune în conștiinţa 
publică o elită de specialiști în sociologie, istorie, geografie, etnologie, istoria presei 
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și a vieţii religioase, care să dea Sălajului în continuare cercetări originale”, potrivit 
coordonatorului monografiei.

Și în cadrul colecţiilor „Roman”, „Didactica”, „Eseu” „Arte vizuale” și 
„Ethnos” au fost lansate noi apariţii editoriale. Cunoscutul scriitor sălăjean Florin 
Horvath a publicat romanul Testament din țara lucrurilor ascunse; Bianca‑Patricia 
Damian‑Bicăzan a semnat o carte dedicată ctitorului vieţii muzicale profesioniste 
din Sălaj, Maestrul Ioan Chezan la trei sferturi de secol, iar preotul Florin Moldovan a 
publicat Taina Întrupării Domnului în Alexandria primelor veacuri creştine. În colaborare 
cu Editura Limes din Florești a apărut albumul ReAmintiri al artistului vizual Radu 
Șerban, coordonatorul simpozionului internațional de arte vizuale „Arta în grădi‑
nă” de la Grădina Botanică „Vasile Fati” din Jibou. În volumul Şapte poveşti din Țara 
Silvaniei, etnologul Camelia Burghele a continuat studiul antropologic al satelor 
sălăjene și poveștilor lor.

În colaborare cu Editura Școala Ardeleană din Cluj‑Napoca a văzut lumina 
tiparului ediția a II‑a, revăzută și adăugită a biografiei Onisifor Ghibu. Viață şi idealuri 
sociale, sub semnătura lui Traian Vedinaș, iar în colaborare cu Editura Művelődés 
din Cluj‑Napoca a fost publicat albumul Képzőművészet Zsobokon. A kalotaszegi al-
kotótábor 1996-2020 – Artă plastică la Jebucu. Tabăra de creaţie din Ţara Călatei 1996-
2020, redactor fiind Szabó Attila. Cu sprijinul CCAJS au mai apărut: Kémer örö-
ksége. Társadolom, kultúra és gazdaság a szilágysági nagyközségben (la Editura Muzeului 
Ţării Crișurilor din Oradea) de Tőtős Áron și un nou volum având ca editori pe 
Emanoil Pripon și Daniel Mureșan, Colecții şi colecționari din Sălaj – Anuarul Asociației 
Colecționarilor din Sălaj IX.

Alte cărţi apărute la Editura Caiete Silvane în 2020 au fost: volumul Perecsenyi 
sugár torony: 150 szilágysági népdal, népies dal (Turnul Bisericii din Pericei: 150 de me‑
lodii populare), sub semnătura lui Gáspár Attila și cărţile Alinei Borna, 222 Mesaje 
ale nonviolenței și Pilde şi învățături.

Revista de cultură reprezentativă a judeţului Sălaj, „Caiete Silvane” a apărut 
normal, lunar, în 12 numere. S‑au publicat cu regularitate: literatură contem‑
porană, poezii, eseuri, recenzii, studii de istorie, cronici de film. Revista a con‑
tinuat să atragă valoroși scriitori sau cercetători, nu numai din judeţul Sălaj, dar 
și din întreaga ţară. Au fost editate și suplimentele: Ion Pițoiu-Dragomir – 80 – O 
viață întru Cuvânt; Florin Horvath – 75; Jocuri didactice muzicale pentru vârsta preşcola-
ră de Bianca‑Patricia Damian‑Bicăzan. De asemenea, au mai văzut lumina tipa‑
rului: Anuarul Centrului de Cultură şi Artă al Județului Sălaj – 2019; catalogul Arta 
în Grădină, Simpozion Internațional de arte vizuale, ediția a VIII‑a, 2019; calendarul 
„Sălaj. Frumusețe, Tradiție, Poveste” – 2021 și revistele „Vitralii” și „Hepehupa” (cu 
sprijinul CCAJS).

La Editura Porolissum, a Muzeului Judeţean de Istorie și Artă Zalău (MJIAZ) 
au apărut patru volume: Colectivizarea agriculturii în Sălaj. Contribuții documentare 
(1949-1962) (în colaborare cu Editura Mega din Cluj‑Napoca), autori dr. Marin 
Pop, șef secție în cadrul MJIAZ și drd. Daniel‑Victor Săbăceag, inspector supe‑
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rior în cadrul Serviciului Județean al Arhivelor Naționale Sălaj; Aşezarea medi-
evală timpurie de la Marca – Sfărăuaş I (jud. Sălaj). Contribuții arheologice la cunoaşte-
rea olăriei modelate la roata rapidă din Depresiunea Silvaniei (în colaborare cu Editura 
Mega), carte semnată de cercetătorii științifici de la MJIAZ, Dan Băcueț‑Crișan și 
Ioan Bejinariu; Elemente de cultură materială medievală (sec. XIII-XV) din Depresiunea 
Silvaniei şi zonele învecinate (în colaborare cu Editura Mega), autor Dan Băcueț‑
Crișan și Colecţia de artă clasică a Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău. Klasszikus 
művészet a Zilahi Történelmi és Művészeti Múzeum Gyűjteményében, sub semnătura 
istoricului de artă Victor‑Horaţiu Cioban și a muzeografului Szabó Attila. Tot la 
editura având ca obiectiv principal valorificarea și promovarea cercetării științifi-
ce referitoare la nord‑vestul României a apărut și numărul 42 al anuarului „Acta 
Mvsei Porolissensis”. Dedicat istoriei și etnografiei, anuarul cuprinde studii ce vi‑
zează problematica „Periferiilor locale, periferii imperiale”, ce analizează populațiile 
și spațiile din Transilvania în diferite perioade istorice.

În 2020 și la Editura Școala Noastră a Casei Corpului Didactic Sălaj (CCDS), 
având ca și obiectiv editarea și publicarea unor cărţi sau materiale cu specific edu‑
cativ, semnate de cadrele didactice din judeţ, au apărut cărți, publicate fie pe suport 
clasic, fie în format electronic. Au fost lansate următoarele cărţi în format tipărit: 
Fişe de antrenament şi teste practice de limba şi literatura română pentru clasele V-VIII: auxi-
liar curricular de Ildiana Jurcă; Imagini ale morţii în lirica blagiană de Sorina Georgeta 
Pop‑Cozac; Clasa întâi: predare integrată de Adina‑Livia Chirilă, Universul numerelor: 
caiet de lucru: clasa a IV-a de Ligia Dobrinean; Descoperim şi învăţăm: auxiliar didactic 
de Sorina Pop‑Cozac și Ana Hideg. În format exclusiv electronic au fost publicate 
lucrările: Atelierul de experimente: Auxiliar la nivelul ariei curriculare: Matematică şi Ştiințe 
de Sorina Bejan și Melinda Gombos; Integrare şi incluziune în mediul şcolar, coor‑
donată de Corina Emilia Forț, Corina Gregorovici, Alexandru Mureșan și Sanda 
Bulgărean; Violența şcolară: Tehnici de combatere şi diminuare psihopedagogică și The 
Natural Approach de Katona Kleopátra‑Krisztina și English for Smart Kids & Français 
pour s’amuser de Mihaela Temeș, Ioana Șanta, Katalin Nagy, Bianca Matei și Bianca 
Cherecheș. „Școala Noastră. Revistă de educaţie și cultură pedagogică” editată de 
CCDS a apărut trimestrial, iar „Gazeta Învățătorilor. Revistă pentru educaţie și cul‑
tură pedagogică”, editată sub egida Asociației Învățătorilor Sălăjeni, a avut o apariţie 
semestrială, aniversând un deceniu de existență.

La Editura Gil, specializată în redactarea, tipărirea și distribuţia cărţilor de ma‑
tematică și a auxiliarelor școlare pentru învăţământul preuniversitar, au văzut lumi‑
na tiparului: Algebră: clasa a VII-a, excelenţă de Mihaela Berindeanu, Gyuszi Szép și 
Cristina Văcărescu; Probleme alese de matematică pentru pregătirea Olimpiadei naţionale: 
lista scurtă: 2012-2019: clasele V-VI de Cristina Văcărescu; Algebră: clasa a VIII-a: ex-
celenţă de Mihaela Berindeanu și Gyuszi Szép. De asemenea, la aceeași editură au 
apărut ediții noi ale cărților: Probleme alese de matematică pentru pregătirea Olimpiadei 
Naţionale 2002-2019: clasa a VII-a de Mihaela Berindeanu, Ioan Codreanu, și 
Marius Damian, Probleme alese de matematică pentru pregătirea Olimpiadei Naţionale: 
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lista scurtă – 2002-2019: clasa a VIII-a de Mihaela Berindeanu și Mihai Miculiţa, 
Probleme de algebră. Funcţiile parte întreagă şi parte fracţionară de Gheorghe Andrei, Ion 
Cucurezeanu și Constantin Caragea.

La Editura Silvania a Direcției Județene pentru Cultură și Patrimoniul 
Național Sălaj a apărut monografia Dobrin – Nume de Legendă, coordonată de 
Florica Pop, managerul Bibliotecii Județene „Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj (BJS).

La Editura Ordo Ab Chao au apărut: romanul istoric în două volume, Negrul 
Umed al Pământului: Un roman despre putere, ultimul din seria „Dracul”, semnată de 
prozatorul clujean Dan Marius Drăgan și ediția a II‑a a volumului Vocile – poem 
dramatic în patru acte, de Radu‑Călin Hîrza.

La Editura Episcopiei Sălajului „Credinţă și viaţă în Hristos”, sub semnătura 
episcopului Sălajului, Petroniu Florea a apărut cartea Pildele Domnului Iisus Hristos 
în două volume.

La Editura Asante au fost publicate două titluri: Kaplony a történelem forgata-
gában (helyismeretek és egyebek) de Papp Lajos și Magyar oktatási intézmények a Magura 
aljában. A szilágysomlyói gimnázium története de Szabó M. Attila.

Tot în 2020, au apărut: numărul 3 al revistei „Accents francophones”, editată 
de Asociația Română a Profesorilor de Franceză din Sălaj, cu ocazia împlinirii a 
50 de ani de la înființarea Organizației Internaționale a Francofoniei; nr. 15 al re‑
vistei „I.D.E.I. (Informare, Documentare, Educaţie, Implicare)”, publicaţie anuală 
a BJS, în care sunt prezentate activităţile principale pe care instituţia de cultură 
le‑a organizat de‑a lungul anului 2019; „Anuarul Presei Sălăjene 2020” editat de 
Asociația Jurnaliștilor din Sălaj cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Sălaj, 
care conține o selecție de articole, materiale publicate, difuzate în perioada octom‑
brie 2019‑noiembrie 2020 în mass‑media sălăjeană.

Un articol despre peisajul editorial și publicistic din 2020 nu putea să ocoleas‑
că volumele semnate de autori sălăjeni, apărute în condiții de regie proprie sau la 
alte edituri din ţară. 

Cărţile editate prin regie proprie au fost: Aş vrea să vă rog de Daniel Săuca, vo‑
lum publicat sub egida cotidianului Magazin Sălăjean; Frăția camerei de chibzuință de 
Radu‑Călin Hîrza; Jocul cuvintelor şi al culorilor de Voichița Hurducaciu; Preparate culi-
nare: aperitive şi salate de Maria Rusu; Am rădăcinile-n pământ de Ana Tricu; Édesanyám 
nyíló rózsa. Anyák napi énekek gyermekeknek și Éljen a magyar szabadság! 42 magyar ének 
szabadságharcainkról de Gáspár Attila. 

La edituri din București au apărut: volumul semnat de Bogdan Ilieș, Biserici 
şi comunităţi din Sălaj: construcţii de edificii de cult româneşti (1848-1945), la Editura 
Patrimonia a Institutului Național al Patrimoniului; cartea istoricului Marin Pop, 
Corneliu Coposu sub lupa securităţii – declaraţii, corespondenţă, conferinţe şi scrieri inedite, 
publicată la Editura Vremea, cu ocazia împlinirii a unui sfert de veac de la trecerea 
în neființă a marelui politician sălăjean; Hoinărind prin Malta și Pe malurile mediterane 
israeliene, de Sorin Ioan Boldea la Editura Artemis; Fotografii care nu se mai fac (Luna, 
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o pisică de aur) și Scrisori din California (Glissando) de Dan C. David la Editura Betta și 
Strania poveste a unui pian de Mirel Taloș la Editura RAO. 

La edituri clujene au fost publicate următoarele titluri: Leprozar. Gânduri de zi 
şi de moarte de Daniel Săuca; Dictatul de la Viena: Transilvania şi relaţiile româno-ungare 
(1940-1944) de Vasile Pușcaș; Misterele pădurii Ruginoasa de Grigorie M. Croitoru, 
apărute la Editura Școala Ardeleană; Sechestrați de Corona de Silvia Bodea Sălăjan, 
la Editura Limes; Cel mai vânat general – 21 de ani sub anchetă penală – 11 ani urmărit 
penal de Florian Caba, la Editura Ecou Transilvan; Cartea de aur a judeţului Sălaj 
(1933-1937) de Daniel‑Victor Săbăceag, Marin Pop și Dan‑Gheorghe Vlasin, la 
Editura Argonaut și Freamătul edenului scorburos – scurtă preistorie de Cristian Contraș 
la Editura Colorama. 

Au mai văzut lumina tiparului în 2020: Az a fél flakon sör de Covaciu Norbert 
la Editura Várad din Oradea și volumul al șaselea din Tradiţii, arte şi literatură: com-
pendiu de activităţi culturale, coordonat de Irina Goanţă, la David Press Print din 
Timișoara. Cartea 1918 – Sfâr-şit şi început de epocă. The End and the Beginning of an 
Era. Korszakvég-korszakkezdet, coordonată de istoricul sălăjean dr. Cornel Grad și de 
Viorel Ciubotă, apărută în 1998 la Editura Lekton din Zalău și la Editura Muzeului 
Sătmărean din Satu Mare, a fost reeditată de Tipo Moldova, editură din Iași. 
Volumul respectiv cuprinde textele comunicărilor susţinute la simpozionul știin‑
ţific omonim care a avut loc la Zalău, Satu Mare și Nyíregyháza (26‑29 mai 1998).

Articolul despre producţia editorială din judeţul Sălaj a fost realizat în 
baza Bibliografiei cărţilor în curs de apariţie elaborată de Biblioteca Naţională a 
României, catalogului online al BJS, expoziţiei „Autori sălăjeni – cărţi editate în 
2020 în colecţiile BJS” și a unor semnale editoriale din mass‑media.

Caiete Silvane, nr. 193/februarie 2021
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După 35 de ani

La 35 de ani după apariția sa în limba engle‑
ză, în sfârșit cartea lui Michael Shafir poate fi citi‑
tă și în limba română. Este vorba despre volumul: 
România comunistă (1948-1985). O analiză politică, 
economică şi socială, publicat de Editura Meteor 
Press în anul 2020, cu sprijinul Institutului 
de Investigare a Crimelor Comunismului și 
Memoria Exilului Românesc. Varianta origina‑
lă în limba engleză a apărut la Londra în 1985: 
Romania: Politics, Economic and Society. Political 
Stagnation and Simulated Change. Traducerea 
limba română a fost făcută de Mihai-Dan 
Pavelescu.

Cum reiese din prefața editorului, volu‑
mul a făcut parte dintr‑o serie de monografii 
dedicate statelor, regimurilor marxiste (comu‑
niste) existente în a doua jumătate a secolului 

trecut. Cartea nu este doar o istorie a comunismului din România, ci mai degrabă 
o analiză a culturii politice, structurii de guvernământ, a economiei, a relațiilor so‑
ciale și a mentalității specifice pentru țara noastră...

Cine este Michael Shafir? 
S‑a născut la București, în 4 ianuarie 1944 și a trăit în capitală până la absol‑

virea Liceului „Gheorghe Lazăr”, în 1961. În acel an a emigrat cu familia în Israel, 
unde a studiat la Facultatea de Litere, dar apoi a trecut la Politologie și a obținut 
titlul de doctor la Universitatea Ebraică din Ierusalim în anul 1981, cu o temă de‑
licată: Partidul şi intelectualii. A avut alternativ o carieră la Radio Europa Liberă în 
Germania, respectiv una universitară în Israel. Din 1990 a fost de mai multe ori în 
România și din 2005 s‑a restabilit definitiv în țară, lucrând ca profesor emerit la o 
școală doctorală clujeană...

În decursul carierei a publicat mai multe volume, sute de studii și articole, 
în special despre comunismul românesc. Este un anticomunist ferm. A avut mai 
multe polemici cu negaționiștii Holocaustului și cu nostalgicii vremurilor apuse. 

lászló lászló
Caiete Silvane
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Într‑un interviu din 2019, Michael Shafir a declarat că: „Eu îmi doream, în-
tr-adevăr, o Românie democratică în sensul occidental al cuvântului”. Nu pot decât să‑l 
aprob și acesta fiind un motiv în plus, pentru a citi cartea sa: România comunistă 
(1948-1985). O analiză politică, economică şi socială.

Volumul prezentat are cinci capitole: 
I. Istorie şi tradiții politice. Aici, autorul supune analizei rădăcinile ideo‑

logice ale marxismului din România și principalele personalități, de la Constantin 
Dobrogeanu‑Gherea, până la cominterniști și ilegaliști. Evident că apar și perso‑
nalitățile emblematice: Gheorghiu‑Dej, Nicolae Ceaușescu. De remarcat că lup‑
tele facționiste dintre comuniștii naționali grupați în jurul lui Gheorghiu‑Dej cu 
gruparea moscovită reprezentată în special de Ana Pauker, în viziunea lui Michael 
Shafir, nu este tocmai o luptă dintre autohtoni și venetici, ci mai degrabă o luptă 
politică internă permanentă în cadrul partidului unic: „Divizarea în «comuniştii in-
terni» şi «moscoviți» este mai degrabă o reflectare a nevoilor de clasificare ştiințifică (sau mai 
degrabă scolastică), decât a situației reale, fluide. Lupta pentru putere, care a avut loc la sfârşitul 
ani-lor 1940 şi la începutul anilor 1950, a implicat grupări şi regrupări de-a lungul unor linii 
de divizare mai degrabă personale, decât strict ideologice, ca să nu mai amintim pe cele națio-
nale” (pp. 80‑81).

Autorul afirmă că etapele comunismului: perioada lui Gheorghiu‑Dej și cea 
a lui Ceaușescu au nu doar diferențe semnificative, ci și destule asemănări. Un sin‑
gur exemplu: „Ceea ce sub Dej începuse ca o campanie de «re-românizare» relativ reținută, 
s-a dezvoltat sub Ceauşescu nu numai în reabilitarea continuă, în masă, a personajelor istorice 
şi culturale asociate cu lupta pentru independență, ci şi într-un foarte evident efort de a-l 
prezenta pe noul conducător drept reîntruparea virtuală a curajului şi înțelepciunii 
ancestrale – începând de la Burebista” (p. 108) (Sublinierile îmi aparțin, L.L.).

II. Sistemul politic. În acest capitol, autorul se concentrează asupra siste‑
mului politic, de la partidul unic (PCR), la instituții ale statului, până la organizați‑
ile de masă etc. Aici, în cazul organizațiilor de masă, poate că autorul trebuia să facă 
mai multe referiri la organizații pentru copii: pionierii și șoimii patriei...

Comunismul are o logică strâmbă (sau mai degrabă este fără logică), surprinsă 
evident în mai multe locuri de autor: „În iunie 1982, Ceauşescu a «propus» transpunerea 
în realitate a «participării» şi «autogospodăririi muncitoreşti», permițând oamenilor muncii să 
cumpere, aparent din propria inițiativă, 30% din valoarea înregistrată a mijloacelor fixe ale 
întreprinderilor în care lucrau...” (p. 124). Este o măsură mai mult decât cinică: mun‑
citorii, respectiv cei care erau conform constituției proprietarii mijloacelor de pro‑
ducție, să mai cumpere încă o dată această proprietate. Măsura era de fapt un im‑
pozit mascat, pentru a ajuta statul aflat în criză economică și în criză de lichidități. 
Și pe deasupra, în mod „voluntar”. Dacă cineva era lucrător la o instituție socotită 
„neproductivă” (adică lucra în sănătate, învățământ, administrație etc.) atunci de‑
venea coproprietar la o întreprindere socialistă de stat. Iar dacă o persoană nu dorea 
să cumpere aceste părți sociale, trebuia să depună o cerere în acest sens. Dar nu am 
auzit să se fi depus o asemenea cerere...
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III. Economia. Pe lângă alte analize, aici autorul ne prezintă evoluția eco‑
nomiei socialiste de la naționalizarea din 1948, până la dezvoltarea exagerată a in‑
dustriei grele, și sesizează foarte corect declinul economiei românești în deceniul 
al IX‑lea. Conform lui Shafir, regimul a pus un accent pe sporirea cu orice preț a 
exporturilor, în vederea plății datoriei externe: „În 1981 a existat o reducere a impor-
turilor de 22%, (şi nicio modificare a cifrelor la export), iar în 1982 importurile au fost reduse 
cu 43%... Asemenea reduceri drastice ale importurilor au dus la o încetinire în introducerea 
tehnologiilor moderne şi în modernizarea vechilor unității industriale...” (p. 210). 

IV. Structura socială şi consecințele sale politice. Este capitolul cel mai 
extins și are și un subtitlu: Autonomie, conformitate şi stagnare politică. Sunt și subca‑
pitole numeroase, dintre care unele merită a fi pomenite: Satul şi satul mai mare; 
Intelectualitatea; Bisericile; Minoritățile naționale; Disidența.

La subcapitolul despre intelectualii în regimul comunist, autorul evocă suc‑
cint mai multe cazuri de intelectuali (scriitori sau poeți), care au făcut compromi‑
sul cu diavolul roșu: Dumitru Radu Popescu, Marin Preda și Adrian Păunescu. 
Poate că ar fi fost la fel de relevant și cazul Mihail Sadoveanu... 

„Scriitorii suspectați de înclinații independente au fost ademeniți cu succes la tăcere sau la 
«graiul dublu», în schimb căpătând (cel mai frecvent) poziții de influență politică redusă, dar 
afluență materială substanțială. De exemplu, Dumitru Radu Popescu, «ales» preşedinte al 
Uniunii Scriitorilor în 1981, s-a numărat inițial printre intelectualii mai curajoşi, deşi făcea 
parte din Comitetul Central. Unele dintre piesele lui au fost chiar interzise temporar, după 
«mini-revoluția culturală» din 1971. După alegerea sa ca preşedinte al Uniunii, s-a alătu-
rat taberei celor docili. În mod similar, Marin Preda (1922-1980), autor al câtorva romane 
curajoase, a devenit director al Editurii Cartea Românească, scriind, la scurt timp după aceea, 
un roman remarcabil din două motive: îl reabilita parțial pe generalul Antonescu şi politicile 
sale în Basarabia şi includea un pasaj – lipsit de orice legătură cu restul cărții – în care figura 
proeminent un tânăr comunist adus în fața tribunalului. Singurul militant tânăr condamnat 
în perioada vizată de roman fusese – deloc surprinzător – Ceauşescu însuşi. Adrian Păunescu, 
pentru a oferi doar încă un exemplu, face parte din noua generație de scriitori care, la mijlocul 
anilor 1960, părea să se revolte împotriva compromisurilor constant impuse generației mai 
vârstnice, dovedind puțină paciență sau empatie față de circumstanțele acelor compromisuri… 
Păunescu a fost considerat o vreme purtătorul de standard al acestei revolte, dar până la urmă 
a devenit trubadurul numărul unu al curții conducătorului de partid şi ocazional companionul 
său personal. Printre gratificațiile ce au însoțit această metamorfoză s-a numărat şi numirea în 
funcția de redactor-şef al săptămânalului bucureştean Flacăra, în anul 1973” (pp. 268‑269).

Michael Shafir explică și faptul că disidența anticomunistă în România a fost 
o pasăre cam rară. Practic, în afara lui Paul Goma, au fost prea puțini disidenți 
veritabili.

V. Politica externă. La lucrarea inițială de limbă engleză, în traducerea ro‑
mânească se mai adaugă un ultim capitol, intitulat: Epilog. Schimbarea simulată: 
ieri, azi mâine. Aici, autorul mai explică încă o dată termenul de schimbarea simu‑
lată, care este un fel de leitmotiv al monografiei: „Conceptul de «schimbare simulată» 
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se referă la funcționarea constantă a societății în cadrul unei distanțieri între norma formală şi 
cea reală, într-o situație în care asupra acelei societăți sunt exercitate influențe şi/sau presiuni 
exogene cu vibrații endogene, pentru lichidarea sau micşorarea distanței dintre cele două norme” 
(p. 348).

De asemenea, lucrarea conține o vastă listă bibliografică, indice de nume, ta‑
bele și date statistice etc. De remarcat, că Michael Shafir la vremea respectivă a 
lucrat în străinătate și nu a avut acces la arhivele din România. Cu toate acestea, 
este foarte bine documentat, adunând cu migală multe date din surse externe și 
publicații ale experților temei comunismului. 

Tot din Epilog mai citez câteva pasaje, prin care doresc să vă conving despre 
faptul că această carte merită să fie citită, deoarece am scăpat de comunism, dar 
unele metehne sunt mai vechi și mai durabile, decât regimul marxist/comunist în 
sine:

„Agenții principali ai schimbării simulate sunt elitele politice, grupurile de prestigiu sau 
indivizi cu deosebită proeminență, datorată unor circumstanțe locale.

Se face adeseori afirmația că sistemul comunist este cel care a generat schimbarea simulată. 
În acest context, s-a vorbit, nu o dată, de disimulare încurajată sistemic sau de duplicitate. «Ei se 
fac că ne plătesc, noi ne facem că muncim» ar fi, în acest context, unul din numeroasele exem-
ple ale duplicității. Vestita interpelare «una vorbim, alta fumăm», rostită de Tudor Arghezi la 
adresa lui Zaharia Stancu (bine cunoscut amator de țigări Kent), în timpul unei cuvântări în 
care acesta din urmă înfiera imperialismul american, în timp ce vorbea de la tribuna Uniunii 
Scriitorilor, al cărei preşedinte era, constituie un alt exemplu, adeseori citat, în sprijinul aceleiaşi 
teze. Este, însă, suficientă o cunoaştere superficială a operelor lui I.L. Caragiale pentru a de-
monstra că schimbarea simulată nu se datorează nicidecum regimului comunist. Ce altceva este 
Cațavencu decât întruchiparea acesteia?

Regimul comunist nu a făcut altceva decât să utilizeze şi să exacerbeze trăsături specifice 
culturilor politice din statele caracterizate de «înapoiere durabilă». Din acest punct de vedere, 
bine cunoscuta prorocire a lui Belu Zilber, potrivit căreia «socialismul va purta la noi pecetea lui 
I.L. Caragiale şi a lui I.V. Stalin», s-a dovedit a fi mult mai exactă decât cei 20 de ani pe care 
amicul său de atunci, Silviu Brucan, avea să-i prevadă pentru o veritabilă trecere a României 
la democrație după 1989. Ceea ce nu înseamnă, însă, că aportul adus de comunism schimbării 
simulate a fost unul neglijabil, deoarece sistemul era, în sinea lui, bazat pe o schimbare radicală 
care, în practică, s-a dovedit a nu produce rezultatele promise de ideologia pe care întregul con-
struct se baza” (pp. 352‑353).

Aș îndrăzni să spun, că „democrația noastră originală” postdecembristă se da‑
torează acestei schimbări simulate și stimulate... 

În încheiere îmi exprim speranța, că domnul profesor Michael Shafir sau un 
alt istoric sau politolog vor efectua și analiza ultimului „cincinal” al regimului co‑
munist sau al epocii Ceaușescu.

Caiete Silvane, nr. 193/februarie 2021
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lászló lászló
Hepehupa

Elődünk, Petri Mór

Tavaly, 2020‑ban volt Petri Mór (1863-1945), a hat kötetes Szilágy vár‑
megye monographiája szerzője halálának 75. évfordulója. Ha a koronavírus‑jár‑
vány miatti körülmények kedvezőbbek lettek volna, akkor terjedelmesebben és 
alaposabban emlékeztünk volna életére és munkásságára. Az Erdélyi Múzeum‑
Egyesület Zilah és vidéke fiókszervezete eredetileg egy emlékkonferenciával ké‑
szült 2020 májusára, ami végül emlékkiállítássá lesz átalakítva. Az EME azt is 
tervezi, hogy Petri Mór budapesti, kopjafás síremlékének helyére egy méltó(bb) 
emléket állítson. Ez utóbbi két rendezvény (az emlékkiállítás és az emlékműál‑
lítás) előkészületei folyamatban vannak, és remélhetőleg rövidesen meglesz a 
hozadékuk.

1. Élete, munkássága

Petri Mór 1863. július 11‑én az akkor Közép‑Szolnok vármegyéhez, később 
Szilágy vármegyéhez, ma Szatmár megyéhez tartozó Tasnádszarvadon született. 
Szülei hollómezei Petrikás László és Gúthy Teréz. Édesapja 1848−49‑es honvéd 
volt.

Szinte még gyerekként, hét évesen jött a Zilahi Református Kollégiumba, 
és 1879. június 28‑án már felső tagozatos diákként „subscribált”, azaz aláírásával 
igazolta, hogy kész betartani a kollégiumi szabályzatot. Az aláírók sorrendjében 
a második volt, ami azt jelenti, hogy kitűnőek voltak a tanulmányi eredményei, 
ugyanis az alaáírások a tanulmányi érdemrendet követve történtek. A Zilahi 
Református Kollégiumban érettségizett 1881‑ben, majd ezt követően természet‑ 
és mennyiségtani, majd bölcsészeti tanulmányokat folytatott Budapesten, sőt az 
1884−85‑ös tanévben még egyetemi hallgatóként Rákospalotán, a Szabó Alajos‑
féle magániskolában elkezdte tanári pályafutását is. 

Az egyetem befejezése után, 1886‑ban a Zilahi Református Kollégium 
elöljárósága meghívta magyar‑latin szakos helyettes tanárnak, majd annak kö‑
szönhetően, hogy 1889‑ben tanári oklevelet szerzett, az Erdélyi Református 
Egyházkerület közgyűlése október 5‑én rendes tanárnak választotta Zilahra. 
(Mai kifejezéssel élve ettől fogva lett címzetes tanár egykori iskolájában.) Tanári 
székfoglaló beszédét 1890. június 1‑én tartotta. Akkoriban az volt szokás, hogy a 
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kinevezett tanárok székfoglaló beszédet (beköszöntő előadást) tartottak a tanári 
kar, a diákság és az elöljáróság előtt, ezzel is igazolva, hogy megfelelnek a beléjük 
helyezett bizalomnak.

Petri Mór zilahi kollégiumi tanári működéséről elég sok adatot találunk a 
korabeli, Zilahon kiadott kollégiumi értesítőkben (évkönyvekben): az 1889‒90‑
es tanévben például a diákok önképzőkörének tanár‑elnöke és a diákkönyvtár 
felügyelője volt, de a hetedikesek osztályfőnökeként Iuliu Maniu (Maniu Gyula) 
útjait is egyengette, sőt 1892 és 1894 között Ady Endrét is tanította. Már helyettes 
tanárként publikált a kollégiumi értesitőkben, később pedig önálló kötetekben. 
1887‑ben A magyar lyra történeti fejlődése a legrégibb kortól a XVI. század vé‑
géig címmel közölt irodalmi tanulmányt, majd 1894‑ben A két szomszédvárról 
címmel jelent meg egy tanulmánya Vörösmarty Mihály elbeszélő költeményéről. 
Zilahi tanári évei idején néhány, latinból és németből készített műfordítását is kö‑
zölte a Szilágy című hetilap. Még fiatalon megszerezte a bölcsészdoktori címet is. 

Tanári munkája mellett Zilahon és Szilágy vármegyében igen szerte-
ágazó tevékenységet folytatott, és számos közéleti tisztséget töltött be. Tagja 
volt a vármegye törvényhatósági bizottságának s Zilah város képviselőtes-
tületének. 1887-től A Szilágy-Szolnoki Református Egyházmegye világi 
tanácsbírája volt, majd az Erdélyi Evangélikus-Református Egyházkerület 
képviselője két időszakban is: 1889-től 1894-ig és később 1897-től. 1897-
től a Szilágy vármegyei Wesselényi-egylet elnökévé választották.  Zilahi 
tanársága éveiben szerkesztője volt a Szilágy hetilapnak is 1889 és 1894 
között.

Petri Mórt az 1888-ban megalakult Erdélyi Irodalmi Társaság is ren-
des tagjává választotta 1892-ben, amikor első verseskötete is megjelent 
Költemények címmel. Ezt követően még számos verseskötete látott napvi-
lágot az 1930‒40-es években. 

1894-től Szilágy vármegye tanfelügyelőjévé nevezték ki, s emiatt a to-
vábbiakban le kellett mondania a református kollégiumbeli tanári állásáról. 
Tanfelügyelőként igen intenzív tevékenységet folytatott: hivatali ideje alatt 
szaporodtak az állami iskolák, és modern iskolák épültek a vármegyében.

 Zilahról a Szilágy vármegye monographiája (1901−1904) megírása 
és kiadása után távozott Budapestre. 1905-től  a Vallás- és Közoktatásügyi 
Minisztérium tisztségviselője lett, majd 1907-től  Pest vármegye tanfel-
ügyelője. Ebben a minőségében számos tankönyv, elsősorban nyelvtan- 
és stilisztikatankönyvek szerzője-szerkesztője volt. 1921-ben tagja lett a 
Petőfi Társaságnak, illetve más kulturális társaságok is tagjuknak fogad-
ták.  1923‒24-ben ismét a minisztériumban dolgozott 1924-es nyugdíjba 
vonulásáig. 
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Az első világháború kitöréséig szorosan tartotta a kapcsolatot szülő-
földjével és zilahi iskolájával, az impériumváltás után viszont megritkultak 
ezek a kapcsolatok, s magányosan halt meg a második világháború utolsó 
hónapjaiban az ostromlott Budapesten.

2. Petri főműve
Petri Mór főműve a hat kötete-

tes megyemonográfia, a Szilágy vár-
megye monographiája 1901 és 1904 
között látott napvilágot. Ma már a 
Magyar  Elektronikus Könyvtárban 
szabadon elérhető a https://mek.oszk.
hu/04700/04750/html/ linken, ezért 
itt csak a tanulmányozását elősegítő 
vázlatos ismertetésére vállalkozom.

Az I. kötet, a Szilágy vármegye 
általános története bemutatja a vár-
megye keletkezését és nyilván ennek 
előzményeit. Ismerteti a címerét, pe-
csétjét, hadi és történelmi eseménye-
it; részletesebben kitér a Rákóczi-féle 
szabadságharc szilágysági eseménye-
ire és az 1848‒1849-es forradalom he-

lyi vonatkozásaira. Ugyanebben a kötetben ismerteti a Wesselényi család 
történetét is. Amint a tartalomjegyzékből kiderül, külön fejezeteket szán a 
vallás, az oktatás, a műemlékek, a szilágysági írók, népszokások, a gazdasá-
gi élet ismertetésének is. Számos fotó, kép és metszet illusztrálja a kötetet. 
Érdekes és érdemes lenne megtudni, hogy ki készítette a fotókat, és az sem 
lenne érdektelen, ha ezeknek a negatívjai előkerülnének. 

A II. kötet A várak. Birtokosaik és Zilah története címmel három rész-
re tagolódik: az elsőben a várakat, kastélyokat mutatja be, megemlíthetnénk 
a somlyói, valkói, szilágycsehi, hadadi várakat-kastélyokat, de vannak má-
sok is, melyek kevésbé ismertebbek. a második részben a jelentősebb csa-
ládokat ismerteti, akik Szilágyságban birtokosok voltak a középkorban és 
az újkorban (többek között a Bánffy, Báthory, Drágffy, Jakcs, Kemény stb. 
családokat), míg a harmadik részben Zilah város történetét ismerteti. 

A III. kötet az A‒K, míg a IV. kötet az L‒Zs kezdőbetűs községeket 
mutatja be. Minden település esetében ismerteti nevének eredetét, a közép-
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kori dokumentumokban való legkorábbi említését, névváltozásokat, birto-
kosait, helyi fontosabb családokat és személyiségeket, a lakosság számának 
és etnikai-vallási összetételének alakulását. Ezek mellett adatokat közöl a 
települések templomáról, iskolájáról, vagyoni állapotukról, utcáiról és ha-
tárneveiről. Az elpusztult, eltűnt településeket is megemlíti. Érdekesség, 
hogy Szilágysomlyó városát is a községek között ismerteti. Számos illuszt-
rációval dokumentálja a leírásokat.  

Az V. és a VI. kötetet a földbirtokos családok ismertetésének szenteli. 
Már az első kötetben ismertette a nevesebb családok történetét, a utolsó két 
kötetben a vármegye összes olyan családjáról ír, amelyekről adatokkal, do-
kumentumokkal rendelkezett, s amelyek szerepet játszottak az évszázadok 
során Szilágyságban és nem csupán itt. Számos családfa, kép és dokumen-
tum illusztrálja ezeket a köteteket is. A VI. kötet végén, ahogy egy lelkiis-
meretes szerzőhöz illik, kiegészítéseket, pótlásokat végez, mert a korábbi 
kötetek megjelenése óta új ismeretekhez jutott, illetve a világ is haladt előre. 
Zilahon például elkészültek  Fadrusz János alkotásai, a Wesselényi-szobor 
és a Tuhutum-emlékmű, felépült a kollégium új épülete is, elbontották a 
régi református templomot, s helyette új építésébe kezdtek, de egyéb válto-
zások is voltak a vármegyében. 

3.1. Petri Mór emlékezete és „utódai”

1989 előtt Petri Mór neve nem volt ismeretlen a magyar olvasók számára, 
szerepelt életrajzi lexikonokban, volt, aki ismerte főművét, a monográfiát, me‑
lyből néhány példány családi örökségként szűk körben forgott, de nem volt 
tanácsos dicsekedni vele. Dokumentációs könyvtárakban volt ugyan belőle, de 
átlagos olvasó aligha juthatott hozzá. Az 1970‒1980‑as években írt „szocialista” 
megyemonográfiákban nincs megemlítve a felhasznált művek könyvészeti lis‑
tájában, ami érthető is az akkori viszonyokat ismerve.

Az 1989 után, a Szilágyságban is megélénkült helytörténeti kutatások során 
került előtérbe Petri Mór monográfiája, és a továbbiakban modellként, mintaként 
is szolgált. Így lassan‑lassan a Szilágyságban újraindult helytörténeti kutatásokban 
felértékelődött, pontosabban a helyére került a monográfia és szerzője. Az emlí‑
tett kutatások a települések, iskolák, templomok, jeles szilágysági személyiségek, 
világháborús vagy forradalmi események és más helyi vonatkozású emlékek és 
események feltárását célozták meg. Emellett legalább ennyire fontossá vált ezen 
kutatások eredményeinek publikálása. A Szilágyság hetilap szerkesztősége Kui 
János főszerkesztő irányításával és felvállalva a kisebbségi sajtóra háruló felada‑
tokat ‒ a nemzeti önismeret alakítását, a tudomány és a művelődés anyanyelvű 
terjesztését ‒, szívesen közölt falumonográfiákat is. Ezen írások első körben a 
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Berettyó‑ és a Kraszna‑mente, valamint az Almás‑völgye falvaira vonatkoztak, 
majd ezeket követte Tövishát.

A Szilágyság hetilapbeli falumonográfiák publikálásában élen jártak a 
közülünk azóta eltávozott Major Miklós és Sípos László, akik kismonográfiákat 
írtak Petri Mór nyomdokait követve, valamint Kovács Miklós, aki az iskolatör‑
ténetbe ásta be magát. Később számos történelemtanár I‑es fokozati dolgozat 
formájában írt falumonográfiát, sőt egy idő után a helyi polgármestereket is fo‑
glalkoztatni kezdte, hogy más falvakhoz hasonlóan nekik is legyen saját „történel‑
mük” (monográfiájuk). Ez az örvendetes „divat” elérte a román településeket is, 
és ma már ők is szívesen veszik át Petri Mór adatait.

Ugyancsak a rendszerváltás utáni években kezdtük el nagyjaink, Wesselényi, 
Ady, Szikszai Lajos, Kincs Gyula és nem utolsó sorban Petri Mór emlékét idéző 
anyagok publikálását. Akkor igencsak komoly forráshiányban szenvedtünk: sem 
anyagiak, sem elérhető írott vagy levéltári anyagok, de az internet sem állt a ren‑
delkezésünkre. Az 1994‑ban írt első Petri Mór életrajzi vázlatomhoz még egy 
fényképet vagy egy könyvborítót sem sikerült szereznem, ennek ellenére ezek a 
sorok ma is vállalhatóak.1

Alig fél évtizeddel a rendszerváltás után, a 90‑es évek közepére született meg 
a gondolat, hogy Petri Mór munkáját 100 év után tovább kellene vinni. Ebből a 
felismerésből jött létre a Szilágysági magyarok című kötet 1999‑ben. Ennek rész‑
leteiről, motivációjáról így vall Kovács Kuruc János történész kollégánk a kötet 
utószavában: „A végéhez közeledő 20. században, két világégés, impérium‑ és 
rendszerváltások, államosítás és kollektivizálás, tudatos szétszórás, erőltetett be‑
telepítések, területi és adminisztratív átszervezések igencsak gyérítették sorain‑
kat. A változásokat, közösségünk élni akarásának bizonyítékait szerettük volna 
megörökíteni, a jelenben írni a múltról (is) a jövőnek.”2 Később a Szilágysági 
magyarok 2. kötetéhez írt előszavában Kovács Kuruc János megjelöli azt az idő‑
pontot is, amikor a kezdeményezők maroknyi csoportja eldöntötte, hogy lészen 
folytatása Petri Mór munkájának. Kifejti, hogy eltelt közel 100 év az eredeti mo‑
nográfia megjelenése óta, s ha Petri Mór nemzedékét a millenium „sürgette”, 
akkor a rendszerváltás nemzedékét a millecentenárium közelsége is ösztökélte: 
„Nagy fába vágta a fejszéjét néhány Szilágyságban élő, mindig jóra törekvő em‑
ber, amikor a Sípos László iskolaigazgató szervezte bogdándi néptánctalálkozón 
1995. június 25‑én egy nem mindennapi könyv megírására vállalkozott. A mille‑
centenárium tiszteletére valami maradandót szeretett volna alkotni az akkor még 
csak Major Miklósból, Kovács Kuruc Jánosból, Sípos Lászlóból, Fejér Lászlóból, 
Gáspár Attilából, Nagy Árpádból, Kiss Gyulából, Csepei Jánosból és a házigaz‑
da Bogdán János tiszteletesből álló kezdőcsapat. Dr. Petri Mór híres, hat kötet‑
ben 1901‒1904 között megírt Szilágy vármegye monographiáját szerettük volna 
folytatni.”3 (És a nehézségek ellenére, ha nem is 1996‑ra, a millecentenárium 
évére, de 1999‑re megjelent a Szilágysági magyarok első kötete.)
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A Szilágysági magyarok első kötetéről elmondható, hogy valóban kollektív 
munka, melynek 43 szerzője és további 13 munkatársa volt. A kötet 54 szilágysági 
magyar (vagy részben magyar) falut és a megye négy városát mutatja be. S mivel a 
szerzők, a szerkesztők és a csapatmunkát koordináló szervezők egyöntetűen Petri 
Mór munkáját tekintették példamutatónak, ezért érthető, ha a nagy előd is kapott 
egy kis helyet, méltatást a Szilágysági magyarok 1999‑es kiadásában.4

Már az első kötet megjelenése után eldöntötte a szerzők és szervezők csa‑
pata, hogy lesz folytatása a munkának. (Voltak, akik azt hangoztatták, hogy ha 
Petri eredeti monográfiája hat kötetes volt, a mai Szilágyság is megérdemel ugya‑
nannyit.) Elegendő támogatás hiányában, illetve egyes szerzők elhalálozása miatt 
késett ugyan a második kötet, de 2008‑ban kész volt a kézirat, és néhány év múlva 
az olvasók kezébe kerülhetett. Azóta megjelent a Szilágysági magyarok 3. kötete 
is, melyhez előszó gyanánt az erdélyi történészek „nagy öregje”, a Szilágyságot 
jól ismerő Dr. Egyed Ákos akadémikus írt Ajánlást. Folyamatban van a negye‑
dik kötet szerkesztése, az ötödik és hatodikat is tervezzük, mert az idő szalad, 
soraink apadnak, fogyatkoznak a régi idők tanúi is.  És hasonlóan a régi képek, 
a régmúltra emlékeztető anyagok, épületek, sírkövek is porlanak, melyek össze‑
gyűjtését és publikálását s ezek át‑ vagy megmentését is célozza az utókor számára 
a Szilágysági magyarok 1990 után elindított új sorozata. 

3.2. A Petri Mór-díjak

 Az Erdélyi Múzeum‑Egyesület Zilah 
és Vidéke és szilágysomlyói fiókszervezete 
Petri Mór emlékét ápolandó 2005‑ben létre‑
hozta a Petri Mór‑díjat. Olyan személyek vagy 
intézmények kaphatják meg a díszoklevéllel és 
emlékplakettel járó díjat, akik tevékenyen részt 
vesznek Szilágyságban a hagyományápolásban, 
a helytörténeti, művelődéstörténeti munkák‑
ban, vagy éppen a művészet és a népművelés 
terén teljesítenek egyfajta küldetést.

Ugyancsak az Erdélyi Múzeum Egyesület Zilah és Vidéke és a szilágysom‑
lyói fiókszervezete a helytörténeti kutatások bátorítására és ezek eredményeinek 
bemutatására évente megtartandó tudományos konferenciát szervez. E konfe‑
renciákon bemutatott előadások többségét a Hepehupa folyóirat publikálta, így a 
szélesebb nyilvánosság is tudomást szerezhetett a kutatásokról. 2019‑ben tartot‑
ták a XVI. Szilágyság‑kutatás konferenciát. 

Hepehupa, 2021/1
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Note:
 1.László László: A tudós fejével és a poéta tollával. Zilahi 
Református Kollégium évkönyve, 1994
 2. Kovács Kuruc János: Üzenet 2096-ba. in: Szilágysági magyarok. 
Kriterion Könyvkiadó, Bukarest‒Kolozsvár, 1999, 678. 
 3. Kovács Kuruc János:  Szilágysági magyarok II. ‒ Előszó 
(Visszapillantás a Szilágysági magyarok első kötetére). Erdélyi Múzeum-
Egyesület, Kolozsvár, 2018. 5.
 4. László László: Petri Mór nyomdokain. in: Szilágysági magyarok. 
Kriterion Könyvkiadó, 1999, 11‒15.

În anul 2020 s-au împlinit 75 de ani de la trecerea în neființă a lui 
Petri Mór (1863-1945), autorul monografiei în șase volume a comitatu‑
lui Sălajului. Studiul intitulat „Petri Mór, înaintașul nostru” aduce un 
omagiu memoriei acestei personalități marcante a istoriografiei sălăje‑
ne, și are trei părți principale: Viața și activitatea profesională ale lui 
Petri Mór; Monografia, opera principală a lui Petri; Păstrarea memoriei 
lui Petri Mór în Sălaj.

1. Viața, familia, studiile și activitatea publică: 
Petri Mór s-a născut la Sărăuad (lângă Tășnad). A studiat în sa‑

tul natal, apoi la Colegiul Reformat din Zalău și studii superioare la 
Budapesta. După absolvire revine la Zalău, ca profesor și redactor la 
săptămânalul local, ulterior revizor școlar, funcționar în minister. Are o 
bogată activitate profesională și literară. A murit la Budapesta în timpul 
asediului orașului.

2. Monografia comitatului Sălaj: 
Opera principală al lui Petri Mór este Monografia comitatului Sălaj, în 

șase volume publicate între 1901-1904.
- Volumul I. Istoria generală a comitatului Sălaj ne prezintă constituirea 

comitatului, ce a avut loc în 1876, dar evident și evenimentele anterio‑
are. Capitole distincte sunt despre instituții, bisericile și viața religio‑
asă, învățământul, monumentele istorice, scriitorii sălăjeni, obiceiurile 
populare, precum și despre date economice. O mulțime de ilustrații și 
fotografii ilustrează volumul. 

- Volumul II. Cetățile. Proprietarii lor și istoria Zalăului
Ne descrie cetățile  și castelurile; aflăm despre familiile mai im‑

portante care au avut domenii/posesii în Sălaj (Fam. Bánffy, Báthory, 
Drágffy, Jakcs, Kemény etc.). Iar în ultima parte ne prezintă istoria 
orașului Zalău.
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- Volumele III-IV ne descriu satele și comunele Sălajului de atunci, ordonate 
alfabetic. Vol. III: literele A-K și vol. IV: literele  L-Zs.

- Volumele V-VI, intitulate Proprietarii de domenii – familii, ne prezintă 
trecutul principalelor familii sălăjene. Apar aici toate familiile care au 
fost pomenite în documente medievale în această zonă sau au avut legă‑
tură cu Sălajul istoric.

3. Memoria lui Petri Mór în Sălaj:
După 1989 a fost „redescoperită” opera lui Petri Mór. S-a reușit 

continuarea (actualizarea) monografiei. Primul volum a apărut în 1999, 
alte trei după, și alte două sunt în diferite stadii de realizare. Filiala din 
Zalău și Șimleu Silvaniei a Societății Muzeului Ardelean organizează 
sesiuni de comunicări științifice despre istoria și cultura Sălajului în 
memoria și în spiritul lui Petri Mór. Tot această societate acordă anual 
„Diplome onorifice Petri Mór” cărturarilor sălăjeni remarcabili. De ase‑
menea societatea amintită îngrijește mormântul lui Petri Mór și reface 
monumentul funerar.  
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lászló lászló
Magazin Sălăjean

Comunicarea ratată a vaccinului 
anticovid

Nu e suficient să faci popularizare‑publicitate la o cauză bună și utilă, dacă nu 
o faci ca lumea…

Mai demult era în vogă dictonul: „Vinul bun nu are nevoie de reclamă.” 
Vremurile s‑au schimbat, deci chiar și cele mai bune lucruri au nevoie de popula‑
rizare. Iar dacă se face o campanie de promovare/de publicitate, merită (chiar tre‑
buie) să fie făcută în mod eficient. Datorită vremurilor noastre pline de scepticism, 
de pseudoștiință și de conservatorismul nativ al omului, majoritatea concetățenilor 
sunt cam sceptici/necredincioși în fața noutăților. Acest fapt însă nu‑i împiedică să 
se lase momiți ori manipulați, dar aceasta e o altă poveste…

Cam așa stăm și cu popularizarea vaccinului anticovid pe la noi. Vaccinul fiind 
singurul mijloc care poate frânge elanul pandemiei, pe lângă celelalte măsuri de 
protecție, evident. Cred că s‑au cheltuiți relativ mulți bani pe campania de promo‑
vare a vaccinării, însă eficiența campaniei este redusă. La noi cam des se duc bani 
mulți pe acțiuni și campanii slabe sau pur și simplu formale. Deci să nu ne mirăm 
că rata de vaccinare a populației din România este foarte scăzută (mult sub media 
europeană!), pe când valul patru al pandemiei face ravagii.

Comunicarea bună asigură pe jumătate succesul, restul depinde de efectua‑
rea/derularea propriu‑zisă a procesului respectiv. Dar o comunicare seacă, plictisi‑
toare, fără elan, fără suflet și fără convingere, dar mai ales fără imaginație nu‑și atin‑
ge scopul. Poate chiar face deservicii cauzei bune. Trebuiau căutate toate canalele 
de comunicare pentru fiecare categorie de vârstă, socio‑profesională sau culturală, 
ori de mediu de proveniență, precum și mesajele cele mai adecvate pentru fiecare 
categorie în parte.

Experiența istorică – ca și înțelepciunea populară – ne spune că dacă avem la 
dispoziție mijloace de apărare (de protecție), să ne folosim de ele: strămoșii noștri 
își protejau avuțiile cu ziduri puternice, porțile și ușile erau prevăzute cu încuietori 
sau gratii, și nu erau lăsate întredeschise pentru atacatori sau năvălitori.

Cu alte exemple simple luate din viața cotidiană, putem demonstra și comu‑
nica faptul că VACCINUL NE PROTEJEAZĂ:

– Vara, dacă nu vrem să facem insolație și să ne expunem direct arșiței soarelui, 
punem o pălărie, un batic sau ceva pe cap, folosim o umbrelă sau ne adăpostim la 
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umbra unui copac, ori folosim o cremă/o soluție sau ulei de protecție, consumăm 
lichide multe etc. Eficiența lor este semnificativă și dovedită. Prin folosirea acestor 
metode/mijloace sau preparate prevenim suferințe și neplăceri inutile sau evitabile.

– Când e vreme ploioasă folosim umbrele, impermeabile sau pur și simplu 
ne tragem sub un acoperiș. Aceste lucruri sunt știute și practicate de toată lumea, 
dacă nu vrem să ne udăm. Iar dacă ne place să fim uzi, putem sta în ploaie sau în 
ninsoare cu consecințele de rigoare…

– Împotriva unei sarcini nedorite, partenerii sexuali se protejează; femeile cu 
pastile contraceptive, bărbații cu prezervative. Eficiența lor este dovedită și e destul 
de mare, chiar dacă nu atinge 100 %.

– Militarilor sau polițiștilor nu trebuie să le explice nimeni faptul că vesta an‑
tiglonț salvează (sau poate salva) multe vieți. Deci, când este cazul ei se folosesc de 
vestă, de cască de protecție, de scut etc.

– Acum că vine toamna, și nu vrem să răcim, mai luăm pe noi un pulover, o 
geacă, la iarnă mai punem șapcă, fular, palton, și ne încălțăm ca lumea. Ne protejăm 
corpul, deci iarna nu umblăm desculți și cu capul gol, sau nici măcar cu pălărie din 
paie. Astfel prevenim bolile și complicațiile‑consecințele nedorite.

– Casele și clădirile sunt dotate cu invenția lui Benjamin Franklin (paratrăz‑
netul), tocmai să ne protejeze de trăznet. Deci cu ajutorul lui salvăm vieți și bunuri.

– Râurile și pârâurile în multe locuri sunt îndiguite ca să ne apere de inun‑
dații, să ne protejeze de forțele distrugătoare ale naturii. Iar cei care își fac casele în 
zonele inundabile se vaietă după fiecare catastrofă…

În doar o oră, mi‑am adus aminte de aceste exemple luate din viața cotidiană, 
dar sunt multe altele care exemplifică faptul că omul fiind ființă rațională, se prote‑
jează, se apără: își protejează propria viață, bunurile. Însă cei inconștienți se expun 
intenționat. E dreptul și alegerea lor… În decursul timpului oamenii simpli, dar 
mai ales oamenii de știință au descoperit/inventat multe mijloace‑instrumente sau 
metode de protecție. Și încă nu am spus vreun cuvânt, căci nu este meseria mea, 
despre multitudinea vaccinurilor care sunt folosite, și de care a beneficiat umanita‑
tea pentru eradicarea multor boli și epidemii până atunci fatale…

Și acum întorcându‑mă la comunicarea oficială pentru promovarea vaccinu‑
lui anticovid:

– Sunt convins (chiar ferm convins) că dacă în promovarea vaccinului au‑
toritățile s‑ar folosi de asemenea exemple simple, relevante, ilustrative (vizuale) 
și convingătoare prin niște videoclipuri (desene animate) scurte de doar jumătate 
de minut (precum reclamele comerciale), s‑ar fi ajuns la o rată de vaccinare mult 
mai mare. La sfârșitul filmulețelor ca un leit motiv sau morală comună, să apară 
argumentul că vaccinul este util și ne protejează, precum și exemplele date. Aceste 
clipuri pot fi ușor „digerate” de fiecare grup țintă: straturile diferite ale societății. 
Reclamele comerciale sau politice își dovedesc eficiența, dacă sunt de bun gust, 
sunt adecvat „preparate și servite”. În cazul unor concetățeni trebuie să apelăm la 
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rațiune, dar mai ales la sentimente sau și‑și. Efectul clipurilor poate fi intensificat cu 
afișe expresive. Sunt profesioniști destui în domeniul reclamelor și comunicării…

Ceea ce ar mai ajuta campania provaccinistă – nu este foarte grea, dar poate fi 
încă utilă:

Pur și simplu trebuiesc ignoraţi cei care nu cred în existența virusului și efi‑
ciența vaccinului, sau cei care cred în bârfe‑șușoteli‑șoșocei‑zvonuri, în „medicina 
sau știința a la facebook”, ori în propaganda antivaccinistă. Ori cei care protestează 
împotriva restricțiilor, purtării măștii de protecție. Negaționiștii respectivi se trans‑
formă în portdrapeluri ale drepturilor și libertăților cetățenești. Total fals! Umorul 
sau ignorarea poate fi leac la boala unora. Se pot face meme‑caricaturi populare și 
ilustrative.

P.S. Da, într‑adevăr sunt boli, epidemii împotriva cărora ne putem proteja 
mult mai greu, sau combaterea lor în ziua de azi este (încă) imposibilă. Dar cu 
eforturi speciale, din partea tuturor, cu dedicație, cu sacrificii, cu comunicare efici‑
entă se pot obține rezultate și în aceste domenii. E drept că vaccin împotriva multor 
maladii încă nu există. Dar vaccinul împotriva covidului s‑a inventat și este ușor 
accesibil la noi în România! 

Magazin Sălăjean, 20 septembrie 2021
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Tog, un cătun, un om și o casă în 
mijlocul pădurii

E devreme și mă doare capul cumplit. Copilul e din nou în „online”. Mi‑am 
făcut repede planul. Trebuia să ies, îmi place terenul. Voiam de mult să ajung în 
Borza, la învățătorul Traian Ience. Ne‑am propus să scriem împreună o carte. Mă 
gândesc să‑i fac o surpriză, să‑l vizitez. Pornesc spre Borza. E o dimineață răcoroasă 
de toamnă. Pornesc căldura în mașină. Trec prin Brebi, ajung în Prodănești și virez 
la dreapta, spre Borza. E o liniște apăsătoare în sat. Aflu repede că domnul învățător 
este plecat. Am venit degeaba? Nu, nici vorbă. 

AdriAn lunGu
Magazin Sălăjean



76 • Anuarul presei sălăjene 2021  / Adrian Lungu

Îmi aduc aminte de Tog, de cătunul dintre satele Borza și Lupoaia. Am avut 
rudenii aici. Ies repede din Borza, un sat fain, bine așezat. Încetinesc, drumul e din 
pământ. Se văd urme de tractor. Admir priveliștea, sunt aproape de Tog. Zăresc 
acoperișuri șubrede de case. Mă trec fiorii. N‑am mai fost la Tog de aproape 15 ani. 
Prima casă, în partea dreaptă, îmi apare în cale. Intru în cătun. Parchez mașina și 
cobor. Acum trei decenii, casele din Tog erau locuite, pe horn ieșea fum, în sobe 
ardea focul, mătușa mea învârtea în laboșul cu topală pe pui, în grajduri erau bivoli, 
iar cocoșul cânta. Acum, pustietatea m‑a lovit în creștet. Pe uliță nu e nimeni, casele 
sunt goale, valăul de lângă fântână e plin cu frunze, iar pe poartă stă lanțul ruginit. 
E un vânt cumplit și e pustiu. A început să‑mi fie teamă de atâta pustietate. Mai 
încolo, pe ulița colburoasă, o altă casă. Ferestrele îi sunt acoperite cu placaj bătut 
în cuie. Știam că sunt probleme, că se fură în zonă, se fură mult, problemele sunt 
vechi, dar vi le spun cu altă ocazie. Brusc îmi dau seama că îmi este foame. Îmi pri‑
vesc ceasul, e miezul zilei. Lângă gardul crăpat, un pom bătrân mă ademenește cu 
merele sale roșii. Par zemoase. Mă ajut de o creangă uscată pentru a lovi mărul ce 
îmi făcuse poftă. Cade în șanț. Îl ridic și mușc cu poftă. E dulce‑acrișor, e bun, are 
gust de toamnă, de liniște și de frumos. Îmi atrage atenția o altă casă. Pare locuită, în 
curte e o mașină. Mă apropii, dar trei câini mă întâmpină ferm. Mă latră și mă fac să 
înțeleg că nu am ce căuta în curte. Le vorbesc și mă înțeleg, mă lasă în pace. Câinele 
cel mare se apropie, e negru și nu mai latră la mine, pare că are chef de joacă. Râd, 
până și câinii au ajuns să îmi dea pace. Trece mai bine de un ceas, iar eu tot strig. 
Nimeni, nimic! În depărtare se aude un zgomot de tractor. Mașinăria se apropie. 
Îi fac semn să oprească. Dau bună ziua, mă prezint și îl rog pe om să‑mi spună, să 
îmi povestească despre Tog, despre cine mai stă pe ulița de lângă pădure. Îl cheamă 
Radu, pare de treabă. Oprește tractorul, deschide ușa și îmi spune: „aici nu mai stă 
nimeni. Mai e un om, cel de la care vin eu. E în pădure. Îl ajut cu lemnele astea, are 
pădurea lui. S‑au dus toți din Tog, au murit, sunt la cimitir. E pustiu. Doru, doar 
el mai stă aici, uite, acolo, în casa de la drum. Te duc la el, acolo, sus, pe deal. Uite, 
virezi la stânga, te duci pe lângă lemnele alea, intri în pădure, urci și îi zic io să te 
aștepte”. Radu își scoate telefonul și îl sună pe singurul localnic din Tog. Îi explică 
cine sunt și li roagă să iasă, să mă aștepte. 

Cimitirul cu cinci cruci
Iubesc natura, ador drumețiile, dar decid să merg cu mașina spre locul întâl‑

nirii. Îmi zic în gând că e stupid să mă duc cu mașina prin pădure. Fac asta eu, cel 
care se crede un mare iubitor de natură. Da, uite, mai greșesc și eu. Pornesc încet, 
trec schimbătorul în treapta a doua și mă duc lejer pe drumul de lângă o miriște. 
Ajung în pădure, e pantă, e abruptă și e și stâncoasă. Reduc în prima treaptă și urc 
încetișor. Cine spunea că Dacia nu e bună? Greșiți, oameni buni! Am urcat cu ea la 
naiba în praznic, acolo, sus pe deal, între păduri. E înaltă și ușoară. Sunt mândru de 
mașina mea, dar nu și de mine, de decizia mea de a merge cu motorul pe covorul 
moale de frunze ruginii. Să‑mi fie rușine! Las mașina în poiană. Tractorul m‑a ur‑
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mat. Dintr‑un desiș iese un om simplu, părea obosit. Purta cizme, flanelă și căciulă. 
E soare și e frumos în mijlocul pădurii. Îmi întinde mâna. Îi dau bună ziua, răspund 
la salut și simt puterea din mâna lui. Ochii săi mă priveau iscoditori. S‑au înmuiat 
după ce i‑am explicat cine sunt, ce gânduri am și de unde sunt bunicii mei. Știa. Îl 
rog să îmi povestească, să‑mi spună despre Tog, despre cătunul din poveste. „Sunt 
singur aici. Mă mai bucuram când auzeam cucul cântând, dar acuma... uite, îmi 
dau lacrimile. Aici nu auzi o vorbă bună, nu te ajută nimeni, e greu, dar merg mai 
departe. Nu îmi este teamă, am crescut în căsuța asta din pădure. N‑ai văzut‑o, dar 
o s‑o vezi. Te duc la ea. Aici a trăit bunica mea”, îmi spune Doru, singurul locuitor 
din cătunul Tog. Și pornim pe drumul spre pădure. Trecem printr‑un luminiș și 
ajungem într‑un deal cu pruni bătrâni. Doru îmi arată ceva ce pare un mic cimitir. 
Ne apropiem. În ochii lui Doru apar lacrimi. Acolo e o parte din familia sa, mama, 
bunica sa și toți ceilalți. Mai urcă la micul cimitir pentru a aprinde o lumânare, pen‑
tru a îngriji cele cinci morminte. E supărat, crede că cineva a rupt din cruci. Doru 
îmi spune că sunt mulți hoți în zonă. Și‑a adus aminte de bunica lui, de mama sa. 
Alte lacrimi se preling pe obrazul bărbatului. 

Casa din mijlocul pădurii
Îi lăsăm pe morți în lumea lor veșnică și coborâm. Doru îmi arată ceva. Pare 

să fie acoperișul unei case. Da, e acoperișul unei case în mijlocul pădurii. Intrăm 
în pădure. Lângă noi e și Radu. Înaintăm și ne apropiem de niște nuci bătrâni, im‑
presionanți. Sunt nouă nuci, toți formând parcă un lanț în jurul casei albe, o casă 
bătrânească, dar frumoasă. Doru îmi spune că nucii au fost plantați acolo pentru 
a proteja casa de vânt, de viscol. Căsuța este albă, iar prispa de la intrare te trimite 
într‑o lume din poveste, în vremurile în care bătrâna casei făcea plăcintă pe fiteu, iar 
pe fânul parfumat dormea copilul alintat. Vremurile acelea s‑au dus, iar peste casă 
s‑au abătut ploile, vântul, bătrânețe și neomenia. Doru e supărat. Hoții au lovit, au 
distrus. Doru din Tog îmi spune că a făcut ce a putut, a mai îngrijit căsuța, a repa‑
rat‑o, a bătut scânduri, a văruit. Căsuța din pădure e acolo. Nu vreau să vă spun lo‑
cul, înțelegeți de ce. Nu vă supărați. Am aflat că în zonă au stat în vremuri de război 
echipe de ofițeri germani. N‑au furat, n‑au distrus, ci doar au stat. Intrăm în casă. 
Pun mâna pe pereți. Sunt reci, dar simt atâta energie, atâta bunătate. Acolo s‑au 
născut copii, au trăit oameni, au fost bucurii, au fost și necazuri, aici s‑au ridicat la 
cer suflete de oameni. Acum, căsuța din pădure e pustie. Noroc cu Doru, el o mai 
vizitează și își aduce aminte de mama, de bunica sa. Lacrimile îi cad iar pe obrajii 
arși de soare. Se șterge și îmi spune: „până la trei ani, eu am stat aici. Mergeam cu 
caprele. Nu mai stau aici, locuiesc la Tog, acolo de unde veniți. Aici e casa din pădu‑
re. Stau la Tog de mulți ani. Sunt singur. Liniștea e frumoasă, dar uneori e și foarte 
supărătoare. Singurătatea te și bucură, dar te și omoară. Mai mult e partea a doua, 
cred eu. Am noroc cu niște prieteni. Sunt patru dulăi, i‑ați cunoscut probabil. Sunt 
Rex, Pompei, Cioflea, cel negru care îmi face zile amare, și fetița, cățelușa. Ei sunt! 
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Am nevoie de ei, stau la marginea pădurii, iar mistreții sunt tare mulți. Am 68 de 
ani, dar mă simt încă în putere. Natura te face mai puternic”. 

„Mă uit pe geam să văd dacă răsare soarele” 
Cu mâinile lipite de pereții casei, Doru îmi face semn, îmi arată locul unde sta 

mama sa. E prea trist. Ieșim la umbra celor nouă nuci. Nu l‑am întrebat pe Doru de 
ce a ales să stea aici, în locul înaintașilor săi. Îmi spune doar că n‑ar mai pleca. E prea 
frumos, dar uneori e mult prea greu. E liniște, e pustiu și e pădure. Ne îndepărtăm 
de căsuța albă. Suntem tăcuți. Sub tălpi trosnesc crengi uscate. Nu știu ce să‑l mai 
întreb pe Doru. Îi promit că o să revin. Tatăl meu îl cunoaște. Nu s‑au văzut de 
40 de ani. Aflu că Doru a fost boxer. Anii au trecut, lumea s‑a schimbat, iar Tog e 
acum aproape pustiu. Doru îmi spune că dimineața, primul lucru pe care îl face 
este să vadă dacă a răsărit soarele. „Mă uit pe geam să văd dacă răsare soarele. Asta 
fac eu prima dată dimineața. Câinii nu mă prea lasă să dorm noaptea. Latră mult, 
simt ei ceva. Eu cred ceva, cred că omul sfințește locul. Restul este praf și pulbere”, 
îmi mai spune Doru. 

Poiana cu brândușe
Îi mulțumesc lui Doru pentru lecția de viață, pentru plimbare, pentru vizita 

la casa din pădure. Îl asigur că mă descurc, că știu să ajung la drumul principal, la 
ulița din Tog. Ne dăm mâna și ne despărțim. Îi promit că revin, poate chiar și cu 
tatăl meu. Îl salut și pe Radu. Ne luăm rămas bun. Pornesc pe urmele de tractor și 
urc dealul pe care mi‑am lăsat mașina. E plin de brândușe, sunt frumoase și sunt 
multe. Trec pe lângă cimitirul cu cinci cruci. Mă trec fiorii. E atâta liniște pe deal... 
Îmi doresc să rămân aici, să visez frumos, să uit de toate, chiar și de voi toți. 

Magazin Sălăjean, 8 octombrie 2021



Morți, moaște, jurnaliștii și 
societatea

N‑am dormit azi noapte. M‑am trezit agitat și nu vreau să văd pe nimeni. 
Sunt nervos. Uneori sunt nervos și pe mine, dar îmi trece repede. Îmi sună telefo‑
nul și mă grăbesc spre o ședință. Câteodată mă satur rău de jurnalism, de meseria 
asta pe care o practic de ani de zile. Îmi înjur meseria, o spurc, dar tot la ea mă 
întorc. Seara îmi dau seama că o îndrăgesc, că îmi dă posibilitatea să cunosc zilnic 
oameni noi, să descopăr povești de viață, să primesc lecții, uneori primesc și multe 
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înjurături, dar îmi asum, tot îmi asum cu o singură excepție. Da, există o excepție, 
dar vă povestesc cu altă ocazie despre ea și despre cei care mi‑au cauzat‑o. Meseria 
asta mi‑a dat cele mai mari bătăi de cap din toată viața mea de până acum, dar nu 
regret. Meseria asta îmi dă doza zilnică de adrenalină, mă încarc cu energia celor 
pe care îi cunosc, mă hrănesc cu bunătatea lumii și încerc să mă feresc de nebunie 
și mai ales de nebuni. Nu întotdeauna îi descopăr pe nebuni. Mai nou, nebunii 
sunt bine camuflați, sunt relaxați, râd, joacă și îi lovesc în creștet pe normali. Dar 
cine sunt eu să îmi dau cu părerea? Poate chiar și eu sunt un nebun. Mă întorc la 
meserie. Îmi sună telefonul și plec la o ședință. Prefer munca de teren. Cum dracu 
să scriu despre ceva ce nu am văzut, despre un om cu care nu am dat mâna, pe 
care nu l‑am întâlnit și cu care nu am schimbat o vorbă? Asta e marea mea durere 
pentru că asta se practică acum. Nici naiba nu mai merge pe teren, nici naiba nu 
îi mai urechează pe directori, iar facebook a devenit locul unde are loc vânătoarea 
de subiecte. Dispare facebook? Dispare jumătate din presă, clar! Eu am învățat că 
jurnalismul se face pe teren! Măi, până și Papa ne‑a îndemnat să ieșim pe teren, să 
culegem informații pe teren! Mă simt prost, îmi vine să plec, dar nu am unde. Mă 
întâlnesc cu un amic, director de instituție. Râde și îmi spune că presa s‑a cam dus, 
a cam dispărut, că nu a văzut jurnaliști de luni de zile, că nu‑i mai vede la ședințe, că 
nu mai pun întrebări... Înghit în gol, probabil devin palid, zâmbesc forțat și mă scuz 
că trebuie să plec. Îmi vine să‑l strâng de gât, dar omul are dreptate. Cine e de vină? 
Eu, tu, voi, statul, chiar și directorii de instituții care își doresc ca presa corectă, atâta 
cât a mai rămas, să dispară. Mă trezesc. Doamne, și eu am greșit de multe ori în me‑
seria asta, de mult prea multe ori, și mai am atâtea de învățat. Intru în redacție, îmi 
torn cafea, iar lângă colecția de ziare văd ceva. Dau la o parte o agendă veche și ce 
să vezi? Erau manuale de jurnalism, cărți de etică jurnalistică. Băi, mă simt frustrat. 
Nu le‑am mai citit din facultate! F...‑i! Sunt un prost! De fapt, stai, mai contează 
etica, mai contează corectitudinea, mai contează, ce mai contează? Poate ar conta 
dacă s‑ar elabora o lege a presei. Știu, o să fiu acuzat că vreau cenzură! Nu, nu vreau 
cenzură, vreau normalitate! Întrebarea e dacă își dorește cineva o asemenea lege. 
Nu, nu cred că își dorește nimeni! Cum e presa? Presa este exact oglinda voastră, a 
societății și a clasei politice actuale, asta cred eu!  

Magazin Sălăjean, 28 octombrie 2021
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Coordonatorul UPU-SMURD 
Zalău, dr. Mihai Iuhas: „Primim 

mai multe înjurături și amenințări 
decât un simplu mulțumesc”

Lumea s‑a schimbat, valorile s‑au schimbat, aproape totul s‑a schimbat, iar 
pandemia nu a făcut decât să agite, să scoată la suprafață poate și ceea ce era îngropat 
de multă vreme. Agitația, nervozitatea, violența, toate s‑au reactivat și par să se ac‑
centueze. Bucuria pentru lucrurile mărunte, simple, a dispărut, vrem tot mai mult, 
iar graba spre nicăieri se vede de la o zi la alta. De la apariția pandemiei, medicii 
sunt cei care primesc poate cele mai multe înjurături, sunt atacați, sunt înjurați, 
sunt acuzați că mint, că omoară oameni, știți continuarea... Tot mai mulți români 
se pricep la boli, cunosc tratamente, își dau cu părerea pe facebook, înjură, arată cu 
degetul spre medic pe care îl face în toate formele, iar jignirile sunt la loc de cinste. 
Nici sălăjenii nu sunt mai prejos, credeți‑mă. Nu toți, normal, nu putem generali‑
za. Ziua în care scriu acest material este duminică, spre seară. De vineri am stabilit 
împreună cu medicul primar în medicină de urgență Mihai Iuhas, coordonatorul 
Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău, să 
vorbim, să realizăm, un interviu. Voiam detalii, s‑au întâmplat atât de multe în 
ultimele luni, iar oamenii vor să știe. Bine, unii vor să audă doar ce le place. Am 



Adrian Lungu /  Anuarul presei sălăjene 2021 • 81

stabilit, iar duminică m‑am prezentat grijuliu la ușa Unității de Primiri Urgențe. 
Am fost luat în primire de asistentul social, am urmat procedurile în vigoare, și 
am fost condus într‑o cameră de așteptare. Era în jurul prânzului, iar la UPU nu 
era agitație. Încă. Tocmai sosise o ambulanță cu o pacientă aflată în stare gravă. Îi 
auzeam pe medici vorbind. Femeia avea probleme renale și era confirmată cu noul 
coronavirus. Mă trec fiorii. Ajung în camera unde mi s‑a spus să aștept. Intru și 
tresar. Fac ochii cât cepele când în dreapta camerei zăresc niște picioare care păreau 
de om. La dracu, ăsta e un cadavru! Stau, mă gândesc și îmi vine să fug, să ies. Cum 
naiba să realizez un interviu într‑o cameră cu un cadavru. Doamna care m‑a dus 
acolo râde și îmi spune că a uitat să mă atenționeze. Era un manechin medical pe 
care se puteau exersa sau învăța proceduri medicale. Respir ușurat, dar tot cu ochii 
ațintiți spre manechin eram. Mă așez, iar pe masă, în față, era un deodorant. Pe o 
altă măsuță era o sticlă cu apă minerală, o sticlă de cola și câteva cutii pentru pache‑
țele de mâncare. În apropiere se afla o canapea, iar pe jos, într‑un colț, era o pereche 
de adidași. Biroul era plin cu documente și totul arăta că acel loc devenise pentru 
cineva o a doua casă, acolo muncea, acolo dormea, lua decizii și de acolo pornea în 
goană spre a salva vieți.  Lângă un perete erau multe costume medicale, toate gata să 
fie îmbrăcate și folosite în intervenții. Nu mă simțeam deloc confortabil în acel loc. 
Mă uit la telefon. Nu aveam semnal. Eram mai agitat, dar ușa camerei s‑a deschis 
brusc. A intrat coordonatorul Unității de Primiri Urgențe, medicul Mihai Iuhas. 
Îmi spune că a venit de la niște pacienți, mă salută, mă întreabă dacă vreau o cafea. 
Îl refuz politicos, eram agitat, iar încă o cafea mă făcea să fug de acolo, probabil. 
Dr. Iuhas râde. Ne apucăm de treabă, vorbim despre ce se întâmplă acolo, în locul 
unde ajung anual mii de sălăjeni, unii ajunși la granița dintre viață și moarte, locul 
din care unii pleacă plini de speranță, iar alții, din păcate, pleacă într‑o altă lume. 
Îmi pornesc reportofonul...

Reporter: Mihai Iuhas, cum arată o zi de muncă pentru un medic aici, la 
Unitatea de Primiri Urgențe?

Dr. Mihai Iuhas: La noi, fiecare zi de muncă este diferită. În fiecare zi avem 
câte o provocare nouă. Cred că asta este și ceea ce ne place nouă și ne determină 
să practicăm medicina de urgență. Nu ne plictisim niciodată, nu avem cum să ne 
plafonăm. 

Rep.: Cât de mare este presiunea pe medicii și pe asistentele de la UPU în 
această perioadă?

Dr. M. I.:  Am mai spus‑o și în alte rânduri. Medicii, asistenții medicali, bran‑
cardierii, infirmierele, toți facem o echipă aici. Nu putem trece decât împreună 
peste această perioadă grea. Este foarte greu să stai îmbrăcat cu orele în echipamente 
de protecție, este foarte greu ca un medic să poată asigura asistență medicală pentru 
trei sau patru pacienți ventilați în același timp. De aceea, cred eu, asistentele, infir‑
mierele, brancardierii au un rol deosebit de important în tot ceea ce facem noi aici. 
Vreau să le și mulțumesc pentru tot sprijinul acordat și vreau să știe că îi apreciem. 

Rep.: Cât de des vă confruntați cu urgențe false?
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Dr. M. I.: Statistic, pot să vă spun că, undeva, aproximativ 40 la sută din‑
tre cei care se prezintă la noi puteau fi tratați de către medicul de familie sau în 
ambulatoriu. 

Rep.: Asta ar însemna și o scădere a presiunii pe serviciul de urgență, nu?
Dr. M. I.: Asta ar însemna foarte mult, în sensul că foarte multă lume se plân‑

ge de timpii de așteptare, că așteaptă mult la urgență. Da, atâta timp cât numărul 
de prezentări depășește capacitatea noastră de a prelua pacienți, da, se așteaptă deși, 
statistic, în anul 2021, ca timp mediu de așteptare nu am depășit 17 minute, asta 
fiind pe un cod non‑urgent în care timpul de așteptare este de până la două ore. 

Rep.: Și‑au făcut unii un obicei de a solicita ambulanța pentru orice problemă 
medicală?

Dr. M. I: Multă lume percepe greșit rolul ambulanței, rolul serviciului de 
urgență. De foarte multe ori se cheamă ambulanța pentru a avea acces mai rapid 
în urgență. Nu este așa! În momentul în care o ambulanță ajunge cu un caz în ur‑
gență, acesta este evaluat și triat de personalul de aici și în funcție de codul de triaj 
al pacientului, acesta intră sau mai așteaptă până când un medic poate să‑l consulte. 

Rep.: Vreau să clarificăm niște chestiuni. Care sunt situațiile în care populația 
trebuie să solicite ambulanța, să sune la 112?

Dr. M. I.: Mai ales în această perioadă de pandemie, pacienții cu insuficiență 
respiratorie, acolo unde saturația de oxigen scade sub 92. Acolo unde starea este 
bună, acolo unde sunt niște simple dureri, o mialgie, acești pacienți ar trebui să‑și 
consulte în primul rând medicul de familie, nu să solicite ambulanța. În rest, paci‑
enții cu accidente vasculare, cei cu infarct, traumatisme, acești pacienți au tot drep‑
tul să solicite ambulanța, aceștia trebuie să ajungă cât mai repede la noi. Trebuie 
să mai știți că, de un an și jumătate, la nivelul Spitalului Județean de Urgență din 
Zalău a început un program de tromboliză în accidentul vascular ischemic. Îi 
îndemn pe toți cei care au simptome de accident vascular să solicite ambulanța. 
Această procedură poate fi făcută în primele trei ore și jumătate de la debut, e nevo‑
ie de intervenție rapidă. Suntem printre cei mai rapizi din țară, suntem organizați 
și putem să face acest tratament oricărui pacient eligibil. De multe ori, recuperarea 
este în primele 24 de ore. 

Rep.: În Zalău există diferite grupuri pe rețele de socializare unde mulți în‑
treabă cine este de gardă la urgență într‑o anumită zi, iar alții reușesc să intre in‑
clusiv în posesia listei cu medicii de gardă. Probabil că se vor prezenta la UPU în 
funcție de medicii pe care îi preferă. Aici nu cred că mai vorbim de o urgență...

Dr. M. I.: Cred că întrebarea cea mai corectă ar fi <Ce program are medicul 
meu de familie?> sau <Care este programul în Ambulatoriu al medicului special‑
ist de care doresc să fiu consultat? >. Acestea sunt, cred eu, întrebările corecte pe 
care mulți ar trebui să și le adreseze. La noi ar trebui să ajungă numai cazurile de 
urgență. 

Rep.: Ca medic, în ce măsură vă afectează această pandemie? Aici mă refer și la echi‑
pa pe care o coordonați.
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Dr. M. I.: Din păcate, având în vedere lipsa mare de medici de aici, din județ, atât 
medicii, cât și asistentele, infirmierele din UPU suntem aproape de epuizare. Am re‑
nunțat la concedii, am renunțat la zilele libere. Atunci când un coleg are o problemă de 
sănătate, alt coleg trebuie să îi ia locul, un coleg întors din concediu sau din ziua liberă. Cu 
toții suntem epuizați și sperăm să putem duce totul până la capăt. 

Rep.: Vă confruntați și cu situații în care sunteți amenințați, înjurați?
Dr. M. I.: Da, din păcate. Cred că primim mai multe înjurături și amenințări decât 

un simplu mulțumesc! 
Rep: Care sunt cazurile frecvente cu care vă confruntați în această perioadă?
Dr. M. I.: Patologia este variată. Dar, acum, în această perioadă, coronavirus este pa‑

tologia frecventă pe care o întâlnim. Avem din ce în ce mai multe cazuri severe de boală, 
pacienți tineri aflați în stare gravă, cei mai mulți nevaccinați, din păcate. Cred că vaccinarea 
este în acest moment o soluție pentru a trece mai ușor peste această pandemie. 

Rep.: Domnule doctor, unii pacienți se plâng că durează ore în șir până ajung să fie 
tratați de un medic. Poate ar fi bine să lămurim chestiunea asta.

Dr. M. I.: Noi avem un protocol național, legiferat, de triaj al pacienților. Care se 
prezintă în U.P.U. Acest triaj se face doar atunci când sunt mai multe prezentări decât 
capacitatea noastră din acel moment. Atunci când toate locurile sunt ocupate, este normal 
ca un pacient non‑critic să aștepte. Având în vedere că suntem doar doi medici pe tură, tre‑
buie să înțelegem că apar diferite situații. La pacienții non‑critici, durata medie de așteptare 
este de 17 minute în urgență, până la primul consult medical. Dar, de la primul consult 
medical urmează investigațiile de laborator, investigațiile de imagistică, vine consultația de 
specialitate, iar toate acestea sunt consumatoare de timp. Pacientul nu stă în urgență fără să 
fie evaluat. Este evaluat și trimis pentru investigații. 

Rep.: Ne aflăm într‑un loc ce pare să fie a doua dumneavoastră casă…
Dr. M. I.: Da, fiind foarte puțini medici pe urgență, da, mai mult de jumătate din 

timpul nostru îl petrecem aici. Avem peste 200 de ore muncite de fiecare dintre noi. Le 
mulțumesc colegilor pentru înțelegerea din ultimele luni, au fost niște luni extrem de 
dificile pentru toți. 

Rep.: Aveți o zi în care să nu vă sune telefonul pentru chestiuni medicale, 
profesionale? 

Dr. M. I.: Sub 10 apeluri pe zi? Nu, nu sunt. Dar să știți că avem disponibilitate 
atunci când este posibil. 

Rep.: Cum a început povestea cu medicina în viața dumneavoastră?
Dr. M. I.: Prin clasa a X‑a, cred. Nu am pe nimeni în familie cu o asemenea profesie. 

A fost o decizie luată în liceu. 
Rep.: Un mesaj pentru sălăjeni…
Dr. M. I.: În primul rând să stea acasă acolo unde se poate, să se protejeze, purtarea 

măștii chiar ajută foarte mult, ne protejează, să ia legătura cu medicul de familie atunci 
când sunt probleme. Medicul de familie trebuie să fie cel mai bun prieten al nostru. 

Magazin Sălăjean, 25 octombrie 2021
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Monumentul lui Nicolae Titulescu 
din Crasna

Localitățile județului Sălaj au o istorie bogată, uneori prea puțin cunoscută și 
promovată. Poate de vină pentru această situație este și lipsa din curriculum șco‑
lar a orelor dedicate istoriei locale. Sunt multe monumente istorice în Sălaj, prea 
puțin cunoscute publicului larg. De exemplu, monumentul dedicat lui Nicolae 
Titulescu, amplasat în localitatea Crasna. Cum monumentul este amplasat aproa‑
pe de zona centrală a localității, chiar în fața spitalului, cu siguranță a fost observat 
de multă lume. Însă, poate puțini cunosc semnificația acestuia. Și mai puțini sunt 
aceia care știu că marele diplomat român Nicolae Titulescu este cetățean de onoare 
a localității Crasna din 13 iulie 1935.

Localitate Crasna (în maghiară Kraszna) aflată pe Valea Crasnei, este una din‑
tre localitățile rurale cele mai însemnate și dezvoltate din județul Sălaj. Importanța 
strategică a localității rezultă și din faptul că aceasta a fost, până la reforma adminis‑
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trativă de la 1876, centrul comitatului Crasna (Kraszna vármegye) din componența 
Regatului Ungariei. De fapt, centrul comitatului a oscilat între Crasna și Șimleu 
Silvaniei. În 1876, comitatul Crasna a fost desființat, teritoriul său revenind, alături 
de cel al comitatului Solnocul de Mijloc, nou înființatului comitat Sălaj (Szilágy 
vármegye). În această compoziție, comitatul Sălaj devine din 1918 ‑ 1920 parte 
a României. În perioada interbelică, județul Sălaj, ce se întindea până la actuala 
graniță cu Ungaria, era organizat în 8 plase: plasa Carei, plasa Cehu Silvaniei, plasa 
Crasna, plasa Jibou, plasa Șimleu Silvaniei, plasa Tășnad, plasa Valea lui Mihai, 
plasa Zalău, la care s‑au adăugat ulterior încă două plase ‑ plasa Buciumi și plasa 
Supuru de Jos.  

Chiar dacă centrul administrativ al noului județ Sălaj, s‑a mutat la Zalău, co‑
muna Crasna a continuat să rămână una dintre cele mai importante. La recen‑
sământul din 1930 din totalul de 343.347 locuitori ai județului, în plasa Crasna 
se găseau 30.009 ceea ce reprezintă 8,74% (sursa: Recensământul general al po‑
pulației României, vol. II, pag.384‑385). La 1930 în localitatea Crasna se găseau 
4288 de locuitori repartizați după religie astfel: 3 ortodocși, 479 greco‑catolici, 212 
romano‑catolici, 3075 reformați, 4 unitarieni, 11 adventiști, 2 luterani, 74 baptiști, 
418 mozaici și 1 de altă religie. În plasa Crasna se găseau 30 de sate, doar plasele 
Jibou, Cehu‑Silvaniei, Șimleu Silvaniei și Zalău aveau mai multe. Dintre cele 8 
judecătorii din județul Sălaj, una era în comuna Crasna.

Și astăzi, comuna Crasna rămâne una dintre cele mai importante comune ale 
actualului județ Sălaj. Printre obiectivele turistice enumerate pe site‑ul Primăriei 
Crasna (www.primariacrasna.ro) se numără Biserica Reformată construită în stil 
gotic în sec XIV, Monumentul eroilor căzuți în cele două războaie mondiale (in‑
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augurat în 1996), Monumentul dedicat revoluției de la 1848 (datând din 1999), 
statuia poetului Petőfi Sandor (dezvelită în anul 2000) și placa memorială de la 
intrarea în Biserica Romano‑Catolică și dedicată lui Cserey Farcas jr. (1773‑1842). 
Surprinzător este faptul că, într‑o comunitate multietnică și multiconfesională, nu 
sunt amintite Bisericile Romano‑Catolică și Ortodoxă, la fel cum nu este amintit 
nici Monumentul dedicat lui Nicolae Titulescu, despre care vrem să scriem în cele 
ce urmează.

Monumentul „Nicolae Titulescu” 
este situat în micul parc din fața Spitalului 
de Boli Cronice. Este un obelisc situat pe 
un soclu de beton format din trei trepte, 
având deasupra un ornament de piatră sub 
forma unei sfere înconjurate de o coroa‑
nă, pe care se află inscripția „JUS ET LEX 
/ PRO PATRIAE”. Pe fațada obeliscu‑
lui se află o placă de marmură albă ornată 
cu frunze de laur, pe care se poate citi ur‑
mătorul text: ”HOTARELE ACTUALE 
ALE ROMÂNIEI SUNT REZULTATUL 
EVOLUȚIEI DE VEACURI A UNEI 
IDEI DE DREPTATE. PROCESUL 
STABILIRII LOR ESTE DEFINITIV 
SFÂRȘIT. LA ORICE ÎNCERCARE DE 

A-L REÎNCEPE, ÎN NUMELE ÎNTREGULUI NEAM ROMÂNESC, EU 
RĂSPUND «Nu, Nu, Niciodată!» N. Titulescu”  

Deasupra plăcii cu inscripția atribuită lui Nicolae Titulescu (1882‑1941) a mai 
fost cândva o inscripție, care acum lipsește. Faptul că monumentul marelui diplo‑
mat român este neîngrijit și incomplet, dar și faptul că lipsesc informațiile despre 
el pe site‑ul Primăriei Crasna, denotă că acesta este ignorat de autoritățile locale. 
Greu de explicata acest lucru, cu atât mai mult cu cât, așa cum vom arăta în cele 
ce urmează, Nicolae Titulescu este cetățean de onoare al comunei încă din 1935. 

Am căutat informații despre acest „monument uitat”, acum la 85 de ani de la 
inaugurarea acestuia. Pașii m‑au dus la Serviciul Sălaj al Arhivelor Naționale, acolo 
unde am găsit informațiile pe care vi le prezint în cele ce urmează.

Prima sursă este „Cartea de Aur” aflată în Fondul Prefectura Județului Sălaj. 
O „carte” de dimensiuni mari, în care foile sunt scrise de mână și ilustrate cu foto‑
grafii veritabile lipite. Un fel de dare de seamă, o descriere a realizărilor din guver‑
narea liberală. O mărturie în acest sens sunt rândurile de la începutul descrierii co‑
munei Guruslău (am păstrat ortografia acelor ani): „cartea de aur a comunei Guruslău 
luat ființă în anul 1936 sub glorioasa  domnie a M.S. Regelui Carol al II-lea. [...] Scopul 
înființării cărții de aur, este, ca prin ea să se evidențieze realizările lucrărilor din comună, execu-
tate cu începere dela data de 1. ian. 1934”. Se pare că a existat o directivă de la guvernul 
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condus de Gheorghe Tătărescu în acest sens: „În urma dispozițiilor Înaltului Guvern 
în legătură cu programul de lucrări, pe lângă toate greutățile întâmpinate, în limita posibilităților 
dela 1.Ian.1934 până la finea anului 1936.” (Comuna Coșeiu). Dincolo de caracterul 
propagandistic, specific anilor 30, cartea conține informații interesante despre toate 
localitățile județului Sălaj (Sălajul interbelic). 

În paginile dedicate localității Crasna, apare următorul paragraf: „Cea mai mare 
realizare cu care se poate făli comuna Crasna în ultimul timp este faptul ridicării monumentu-
lui în piața Regina Maria, în comemorarea discursului genial rostit la Geneva înaintea Ligii 
Națiunilor de către marele bărbat de stat român Dl Nicolae Titulescu Ministrul Afacerilor 
Streine, realizat, mulțumită inițiativei și râvnei fără răgaz a agilului prim pretor al plasei 
Crasna  Dl Vasile Pustai. Consiliul comunal dorind a-și exprima recunoștința și stima față de 
marele Bărbat de Stat, în ședința festivă ținută la data de 13. iunie 1935. la proclamat pe Dl. 
Nicolae Titulescu, de cetățean de onoare al comunei”. Urmează o întreagă pagină dedicată 
fotografiilor ce ilustrează realizările comunei, în centru fiind fotografia ce reprodu‑
ce diploma prin care i se acordă lui Nicolae Titulescu titlul de cetățean de onoare. 

Inedită este fotografia ce reproduce diploma acordată lui Nicolae Titulescu. 
Textul este încadrat de imaginea monumentului (în partea stângă), de imaginea 
unui înger ce are în mâini un papirus și o coroană de lauri (dreapta) și de imaginea 
clădirii Primăriei Crasna, respectiv stema județului Sălaj (în partea de jos). Iată tex‑
tul diplomei, păstrând ortografia originală a textului: 

„Consiliul comunal al comunei rurale Crasna, din județul Sălaj; 
Dorind a-și exprima recunoștința și stima față de Marele Bărbat de Stat cu renume 

mondial; Potrivit dreptului asigurat prin paragraful 21 al art.104 din legea pentru organizarea 
administrației locale; Cu unanimitate de voturi și cu multă însuflețire a proclamat pe Domnul 
Nicolae Titulescu ministrul afacerilor străine de cetățean de onoare al comunei Crasna. Având 
în vedere activitatea gigantică încununată de aureola izbândei, desvoltată spre binele omenirii, 
pentru scopul cel mai nobil și sublim: menținerea păcii între popoare. Având în vedere onoarea 
deosebită cea-ce o are comuna Crasna - mulțumită inițiativei și râvnei fără răgaz a agilului 
Primpretor al plasei Crasna domnul Vasile Pustai, - prin ridicarea Monumentului «Placa 
Titulescu», în Piața Regina Maria, în eternizarea prin litere de aur a unelor fraze elocvente și 
neuitate ale renumitei cuvântări rostite la Geneva, afirmând, că hotarele actuale ale Țării sunt 
rezultatul unei desvoltări istorice și că acelea sunt și rămân veșnice; Luând în considerare, că 
acest Monument atribuie comunei Crasna o mare demnitate și o însemnătate istorică în apro-
pierea hotarului de Vest a Țării; pentru aceste motive și contribuind totodată la ridicarea propriei 
sale demnități, consiliul comunal a hotărât conform dispozitivului, în ședința festivă, ținută la 
13 iunie 1935. - Primar comunal, [nesemnat ]  Notar comunal, [nesemnat]”

O altă sursă consultată în cadrul Direcției Județene Sălaj a Arhivelor Statului, 
este fondul Leontin Ghergariu. Documentele păstrate aici sunt de o valoare 
inestimabilă pentru cei care vor să se aplece asupra istoriei Zalăului și a Sălajului 
din perioada interbelică. Sălăjean prin adopție ‑ s‑a născut în județul Arad ‑ Leontin 
Ghergariu (1897‑1980) este o personalitate marcantă a culturii sălăjene. De nu‑
mele lui se leagă organizarea liceului de stat din Zalău dar și înființarea gazete‑
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lor Meseșul (1925‑1931) ‑ gazetă culturală a despărțământului sălăjean al Astrei, 
Gazeta Sălajului (1936‑1938) sau Țara Silvaniei (1940). 

În bogatul fond Leontin Ghergariu există un dosar ce conține „Fotografii re-
prezentând aspecte de la dezvelirea monumentului «Nicolae Titulescu» în 1936 în localitatea 
Crasna, jud.Sălaj”. Sunt 5 fotografii inedite realizate cu ocazia evenimentului de 
dezvelire a monumentului. Două dintre fotografii, una de ansamblu și alta cu de‑
taliul plăcii, surprind monumentul la data inaugurării sale.

În aceste fotografii se vede că pe obelisc, deasupra plăcii cu discursul lui 
Titulescu apare o altă placă ‑ cea care lipsește în prezent ‑ cu conturul României 
Mari, în care este scris ROMÂNIA și litera B, probabil de la capitala țării, București. 

Celelalte trei fotografii surprind grupuri de oameni, dintre cei participanți la 
eveniment: oficialități, prelați, localnici. Două dintre aceste fotografii sunt realizate 
la un interval scurt de timp, pentru că apar aceleași persoane. Doar unghiul din care 
a fost realizată fotografia este ușor diferit. 

Cu siguranță aceste fotografii sunt realizate la finalul evenimentului, fețele 
sunt zâmbitoare, detașate. Grupul de persoane din centrul imaginilor stau așezați 
pe treptele soclului având pălăriile în mână. Grupul din partea stângă este surprins 
în ipostaze în care fie se uită la primul grup, fie spre fotograf. În grupul de persoane 
situat în partea dreaptă a monumentului se află și doi preoți, foarte probabil gre‑
co‑catolici. În acest grup se află singurul personaj despre care Leontin Ghergariu 
lasă un indiciu pe spatele fotografiei. Iată ce scrie el: „În partea dreaptă a monumentului 
am găsit pe fostul meu profesor de l. românească Iustin Salauțiu”. Leontin Ghergariu con‑
tinuă: „Pentrucă n'am obișnuit niciodată să-mi însușesc bunul altuia renunț de a reține această 
fotografie deși ea îmi aduce aminte de vremea de elev, poate cea mai frumoasă vreme a adoles-
cenței mele petrecute cu dl. prof. Salauțiu”. Textul este datat „Macrea 13 oct.1944”. Apare 
și semnătura olografă a lui Leontin Ghergariu. 

În fine, ultima fotografie din cele existente în Fondul Leontin Ghergariu este 
realizată din lateral, de dincolo de gard. Se poate presupune că este realizată cu 
puțin timp înainte de discursurile oficiale. Se remarcă două personaje în prim plan: 
una pare să facă parte din grupul de organizatori ‑ cu mâinile la spate pare a aștepta 
oficialitățile; al doilea personaj pare a fi un preot care își verifică discursul pregătit. 
Se mai vede în grupul de participanți la eveniment și un țăran îmbrăcat în costum 
popular de pe Valea Crasnei. Ar fi interesant de identificat personajele din aceste 
fotografii.

Documentând acel eveniment de acum 85 de ani, am dat de un studiu publicat 
în prestigioasa revistă ACTA MVSEI POROLISSENSIS a Muzeului de Istorie 
și Artă Zalău, nr.VI/1982. Articolul „O semnificativă inițiativă patriotică: proclamarea lui 
Nicolae Titulescu ca cetățean de onoare a localității Crasna - Sălaj (13 VI 1935)” este sem‑
nat de Cornel Grad și Doru E. Goron. 

Articolul, extrem de bine documentat, descrie contextul istoric prin care s‑a 
ajuns la ridicarea acestui monument. Pornind de la marea manifestație antirevizio‑
nistă desfășurată la Zalău la 28 mai 1933, Vasile Pustai ‑ primpretor al plasei Crasna 
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propune împreună cu un comitet de inițiativă ridicarea unei plăci‑monument în 
onoarea ministrului de externe al României, Nicolae Titulescu, „de numele cui se 
leagă inseparabil întreaga politică externă a României acelui timp istoric”. Vasile Pustai îi tri‑
mite la Geneva, lui Nicolae Titulescu, o scrisoare prin care este invitat la festivitatea 
de inaugurarea a plăcii‑monument, însă acesta răspunde că nu poate participa la 
eveniment din cauza multiplelor obligații protocolare.

Tot din acest material, aflăm că la festivitatea ce a avut loc în data de 13 iu‑
nie 1935, au participat printre alții Mihai Gurzău ‑ prefectul Sălajului, Leontin 
Ghergariu ‑ președintele secției sălăjene a Ligii antirevizioniste, Alexandru Cadar 
‑ președintele secției „Astra” din plasa Crasna, dar și corul „Astrei” din despărță‑
mântul Sălaj. 

Monumentul ridicat la Crasna în 1935 a rezistat vitregiilor vremii. În 1940, 
după cedarea Ardealului de Nord către Ungaria Hortystă, autoritățile locale au 
dezmembrat partea superioară a monumentului ‑ globul ‑ pe care l‑au îngropat. 
A fost găsit abia în 1972. Astăzi, monumentul aflat pe același amplasament, în fața 
spitalului din Crasna, nu este complet. Îi lipsește placa cu conturul României Mari. 
Fără a avea pretenții revizioniste, nu înțeleg de ce ne este frică să o expunem acum, 
la 100 de ani de la Unire? Este o parte din istoria recentă a acestei țări. Iar mo‑
numentul ar necesita ample reparații, pentru a‑l aduce la forma inițială. Poate că 
cineva se va gândi și la acest aspect.

Blogul Foto-Travel (www.mirel-matyas.blogspot.ro), 5 noiembrie 2020



Interferențe culturale sălăjene: 
Sfânta Veronica, Mucenicul 
Diomid și Sfânta Mahramă

În fiecare an, Săptămâna Mare din Postul Paștelui, cea care precede momen‑
tul Învierii lui Isus Hristos, este pentru creștinii din întreaga lume o perioadă de 
apropiere de lucrurile spirituale. Lăsând la o parte momentul diferit de marcarea a 
celei mai importante sărbători creștine de către diferitele biserici, Săptămâna Mare 
– perioada cuprinsă între Duminica Floriilor în care Isus intră în Ierusalim în acla‑
mațiile mulțimii și Duminica Învierii în care‑și arată dumnezeirea, rămâne mar‑
cată de istoria vânzării, prinderii și judecării lui Isus. Bisericile de lemn sălăjene, au 
reprezentate în iconografia lor, cele mai importante scene din această perioadă, a 
patimilor. Urmând tradiția bizantină dată de Erminia ieromonahului Dionisie din 
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Furna, cea mai completă și sistematică dintre toate erminiile – manuale ale zugra‑
vilor de biserici – redactată între anii 1730‑1734 pe când se afla pe Muntele Athos, 
în naosul bisericilor de lemn sunt reprezentate cu precădere scene din Săptămâna 
Patimilor, acestea ilustrând cel mai bine jertfa lui Isus. Într‑una dintre scene, apare 
Mântuitorul căzut sub greutatea crucii și lângă el un personaj care ține o pânză cu 
chipul Lui imprimat pe ea. De asemenea, în aproape toate bisericile, fie că sunt de 
lemn, fie că sunt de zid, pe iconostas, apare la loc de cinste o icoană ce reprezintă o 
pânză cu chipul lui Isus.

Așa cum o să vedem, avem de a face cu reprezentarea a două povești diferi‑
te, ce se întrepătrund pe alocuri. Sunt două curente ce provin, unul din tradiția 
bizantină a bisericilor răsăritene și altul ce vine din zona de influență occidentală, 
catolică. De altfel, spațiul transilvănean, din care și zona Țării Silvaniei face parte, 
a fost, de‑a lungul secolelor, terenul de confluență a diferitelor curente religioase 
venite pe filieră bizantină sau apuseană. Și, ceea ce este cel mai frumos și mai in‑
teresant, acestea se contopesc într‑un ethos creștin ce face parte din moștenirea 
noastră culturală.

Despre ce este vorba mai exact? 
Pentru a explica una dintre legende, 
pornim de la iconografia bisericii de 
lemn din Borza având hramul Sfinților 
Arhangheli Mihail și Gavriil”, data‑
tă 1758 conform unei pisanii scrisă pe 
grinda portalului de intrare: „Iată din 
mila lui D(umne)zău aceastu sfântă beserecă 
au început a o zidi în anul 1758, în biruința 

creiasii Marii Theresiia, fiindu meșter Briaz Ianoș de la Cilă i Pizpö Ion”1. Aici, pictura 
interioară de pe pereții și bolta naosului se distinge destul de greu, printre urmele 
lăsate de curgerea nemiloasă a timpului se mai pot ghici chipuri de sfinți. Scenele 
din Noul Testament sunt încadrate în chenare frumos decorate cu cruci înscrise în 
cercuri. În scena la care facem referire, Mântuitorul pare aplecat sub cruce, biciuit 
din spate de sutași. Monograma IC XC se distinge clar, nelăsând loc de interpre‑
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tări. IC înseamnă Isus, „C” este un grafem alternativ pentru litera grecească sigma 
iar XC înseamnă Hristos, „Unsul”, supranumele grecesc al lui Isus, după ebraicul 
Messiah. În partea dreaptă a scenei, lângă Isus, un personaj ce pare a nu privi la 
scena în desfășurare, ține în mâini o pânză desfăcută pe care se distinge clar, chipul 
Mântuitorului. Este redat cu fidelitate de meșterul zugrav, inclusiv aureola, chipul 
lui Isus.

Într‑o altă biserică de lemn, 
cea din Derșida, având hramul „Sf.
Arhangheli Mihail și Gavriil” ce da‑
tează de la 1700, o scenă similară apa‑
re pe peretele nordic al naosului, în 
registrul de lângă iconostas. Se pare 
că aici a pictat pe la 1771 Nichita des‑
pre care se spune că a mai pictat și la 
Zalnoc. Nu ar fi deloc exclus să fie 
același zugrav care a lucrat și la Borza, 
avem aproximativ aceleași registre a 

căror chenare sunt decorate identic. Aici, scena despre care vorbim diferă puțin față 
de cea din Borza: Isus apare înclinat sub lemnul crucii, biciuit din spate, dar per‑
sonajul ce ține în mână pânza cu chipul Lui este altfel reprezentat. Este mult mai 
mare în comparație cu celelalte personaje ale scenei. Trebuie remarcat faptul că în 
ambele reprezentări iconografice, personajul misterios pare preocupat mai degrabă 
să arate privitorului pânza, parcă nu face parte din scenă.

Încercând să te documentezi despre acest personaj, ajungi inevitabil la pri‑
ma legendă, cea legată de Sfânta Veronica. Potrivit legendei, de tradiție apuseană, 
Veronica considerată Sfântă de Biserica Catolică (dar care este pomenită și în calen‑
darele răsăritene), ar fi fost femeia care ieșind din mulțime ar fi întins Mântuitorului, 
ce‑și ducea crucea pe Via Dolorossa, un ștergar (mahramă) cu care acesta și‑ar fi 
șters fața, imprimându‑și în mod miraculos chipul. Via Dolorossa sau Drumul 
Crucii este un traseu în orașul vechi Ierusalim despre care tradiția creștină spune 
că pe acolo a trecut Isus ducându‑și crucea spre dealul Golgota. Potrivit aceleiași 
tradiții, pe traseul de aproximativ 600 de metri, ar fi existat 9 opriri sau stații (cele‑
lalte 5 din totalul de 14, fiind localizate în biserica Sfântului Mormânt). la cea de a 
6‑a stație, Biserica Sfânta Veronica marchează locul unde femeia ieșită din mulțime 
șterge fața lui Isus.

Evenimentul nu este amintit în evangheliile canonice, însă există un alt eve‑
niment din viața pământească a lui Isus în care apare o altă femeie, despre care 
tradiția, de data aceasta răsăriteană, spune că ar fi fost Veronica. Scena vindecării 
prin credință a femeii ce avea scurgere de sânge, este descrisă de evangheliștii Matei 
(Matei 9.20‑22) și Luca (Luca 8.42‑49). „Îndrăznește fiică, credința ta te-a mântuit” sunt 
cuvintele cu care i s‑a adresat Isus. Veronica sau Berenice (nume derivat din mace‑
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doneanul Berenike – „purtătoarea victoriei”) s‑ar fi născut în localitatea Paneas din 
Cezareea lui Filip.2 

Nu există nicio dovadă scrisă că între cele două femei, cea din Evanghelii și 
cea din legendă, se poate stabili vreo legătură. Reținem însă că etimologia numelui 
Veronica provine din două cuvinte, unul latin „vera” adică adevărat și altul grec „ei‑
kon” adică icoană, chip. Din alăturarea lor, avem „Vera Eikon” (sau Veronica) ceea 
ce ar însemna „icoană adevărată”. În sinaxarul ortodox – carte ce cuprinde viețile 
tuturor sfinților cărora li se atribuie câte o zi din an, Sfânta Veronica este sărbătorită 
pe 12 iulie. În sinaxarul realizat de Sinăstria Putnei3, la data de 12 iulie apare și o re‑
ferire despre Sf.Veronica: „Pomenirea Sfintei Veronica, cea vindecată de Domnul Hristos de 
curgerea de sânge și care L-a șters cu o mahramă pe Mântuitorul în vremea Sfintelor Pătimiri.”

În tradiția apuseană (catolică) Sfânta Veronica este marcată la data de 4 fe‑
bruarie. Am consultat mai multe calendare, cel mai vechi fiind din 1631. 
Calendarul  (Kalendarium: Christus Urunk születése után való 1631. Esztendöre)4, aflat 
în colecția Muzeului Ardelean, a aparținut doctorului David Herlicius.  În dreptul 
datei de 4 februarie apare numele Veronica. Și în alte calendare, cum ar fi de exem‑
plu cel din 1664 (Kalender auff das Jahr 1664)5 tipărit la Brașov, Sf.Veronica apare 
pomenită la aceeași dată.

În Transilvania și Partium (provincii ale Regatului Ungariei), locuite de și de 
români, au circulat calendare redactate atât cu caractere latine cât și cu caractere 
chirilice în care zilele anului erau prezentate atât pe stil vechi (calendarul iulian 
folosit dincolo de Carpați, în țările române) cât și pe stil nou(calendarul gregorian 
folosit în apusul Europei). La 1815 apare la Buda un calendar6 redactat cu caractere 
chirilice, unde în dreptul datei de 23 ianuarie (stil vechi) apare Mucenicul Climent iar 
pentru data corespunzătoare de 4 februarie (stil nou) apare Veronica. Un alt calendar 
este cel din 1830 ‑ Calendariul românescu pe anu-l dela Cristos 18307 alcătuit de Ștefan 
Niagoe în 1829 și tipărit la Buda, având o dedicație lui Emanuel Gozsdu (Emanoil 
Gojdu (1802‑1870). Numele sfinților sunt redate atât pe stil vechi cât și pe stil nou 
iar în dreptul datei de 23 ianuarie (stil vechi)/ 4 februarie (stil nou) apare, pe coloa‑
na cu „Nom. Sânțiloru calen. Nouu”, numele Veronica. Și în calendarele mai noi, cele 
cu grafie latină avem aceleași date, de exemplu în calendarul pe anul 1830 avem 
aceleași repere: pe coloana cu data pe stil vechi 23 ianuarie apare M.Clement (muce‑
nicul Clement) iar pe coloana cu data pe stil nou 4 februarie apare Veronica. Venind 
și mai aproape, în Calendarul Ostașului pe anul dela Hristos 1917 apărut la Viena la 
tipografia E.Kainz (înainte J.B.Wallishausser), editat de Comitetul de Caritate pen‑
tru soldații români răniți, avem următoarele date: duminică 22 ianuarie (calenda‑
rul Iulian) – Timoteiu, m.Anastasie care corespunde datei de 4 februarie (calendarul 
Gregorian) – Veronica. 

Dacă în cele două reprezentări iconografice, de la Borza și Derșida, chipul 
lui Isus apare pe o pânză ce este ținută de un personaj misterios ce nu aduce a chip 
feminin, misterul se adâncește în cazul scenelor din bisericile de lemn din Cehei 
și Zalnoc. La Cehei, localitate ce ține administrativ de orașul  Șimleu Silvaniei, în 
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Biserica de lemn cu hramul „Sf.Arhangheli Mihail și Gavriil”, datată 1765, despre 
care tradiția spune că a fost adusă din Câmpia (comuna Bocșa), regăsim scena din 
Vinerea Mare. Chiar dacă nu apare undeva scris numele zugravului, cercetătoarea 
Ioana Cristache‑Panait atribuie pictura, pe baza asemănărilor stilistice cu cea din 
biserica din Zalnoc, pictorului Nichita.8 Aici, la Cehei, personajul ce ține pânza pe 
care este imprimat chipul lui Isus are aureolă de sfânt. Nu are trăsături feminine, 
iar inscripția are darul de a încurca și mai tare lucrurile. Cu caractere chirilice scrie 
pe două rânduri „Diomi/du”. La cealaltă biserică, din Zalnoc (comuna Bobota) ce 
datează din 1700, având hramul „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” scena se repetă cu 
observația că personajul misterios, ce ține pânza cu chipul lui Isus apare între două 
scene din ciclul patimilor, scena în care Isus Își duce crucea fiind flagelat de soldați 
și scena răstignirii. Și aici personajul are chipul aureolat, iar inscripția nu lasă loc de 
interpretări: „Mucenicu / Diomidu”.

Avem deja patru reprezentări iconografice ce par a nu corespunde tradiției. 
În toate, avem o scenă din ciclul patimilor; în toate un bărbat (după chip și după 
nume) ține o pânză pe care este imprimat chipul lui Isus. În două scene (la Borza 
și Derșida) personajul nu are precizat numele și nu are aureolă de sfânt ci un fel de 
acoperământ de cap ca un turban; în alte două scene (Cehei și Zalnoc) personajul 
are numele Diomid și are nimb în jurul capului, ca și la sfinți. E clar, nu este vorba 
de Sfânta Veronica. 

Dar cine este Mucenicul Diomid și ce caută el într‑o astfel de scenă? Și de 
ce ține în mână pânza cu chipul Mântuitorului? De ce în aceste scene, Mucenicul 
Diomid o substituie pe Sfânta Veronica? Pe portalul doxologia.ro9 la sinaxarul zilei 
de 16 august informațiile sunt lacunare: „Sfântul Diomid era de neam din Tarsul Ciliciei, 
cu meșteșugul doctor, iar de credință creștin. El tămăduia nu numai trupurile ci și sufletele ome-
nești pentru că învăța pe păgâni să creadă în Hristos și îi aducea la Sfântul Botez”. Pe același 
portal la rubrica dedicată vieților sfinților10 aflăm ceva mai multe informații despre 
Mucenicul Diomid. Se spune că pe vremea Împăratului Dioclețian, Diomid ar fi 
mers prin părțile Bitiniei, în cetatea Niceea unde făcea minuni vindecând bolnavii. 
La porunca împăratului, a fost urmărit pentru a fi prins, însă soldații l‑au găsit ador‑
mit în Domnul. I‑au tăiat capul pentru a‑l duce ca dovadă împăratului, însă soldații 
respectivi și‑au pierdut pe loc vederea, fiind duși de alții la împărat. Văzând împă‑
ratul capul lui Diomid și pe soldați orbi, a poruncit soldaților să‑i lipească din nou 
capul de trup. Înspăimântați de cele văzute, mulți au crezul în Hristos. Nimic din 
această descriere nu face referire la scena din Vinerea Mare. Ba mai mult, cele două 
evenimente sunt separate de câteva secole. Ceva nu se leagă, iar în scenele icono‑
grafice din Cehei și Zalnoc, textul este clar: „Mucenicul Diomid”. Căutând în dife‑
rite calendare și sinaxare informații despre Diomid, am găsit că acesta este sărbătorit 
în toate bisericile răsăritene în ziua de 16 august. În Calendarul Românului pe anul 
comun dela Christos 191811 editat și tipărit la Librăria Diecezană Caransebeș, în 
dreptul datei de 16 august (calendar iulian – stil vechi) ce corespunde datei de 29 
august (calendarul gregorian – stil nou) apare „Ad.icoanei Dlui; M.Diomid”. Se vor‑
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bește așadar de o icoană a Domnului. La final, la „Calendarul alfabetic”, la litera D, 
avem precizarea „Dionid din Tarsul Ciliciei martir 15 Aug.” Trecând peste faptul că aici 
numele mucenicului este scris greșit, Dionid în loc de Diomid, avem confirmarea 
că în ziua de 16 august sunt două evenimente – sărbătorirea Mucenicului Diomid 
și „Aducerea Icoanei Domnului”. Și în calendarele mai vechi, în ziua de 16 august 
pe stil vechi, după care funcționau bisericile răsăritene, apare acest eveniment. De 
exemplu, în calendarul din 1815, redactat cu caractere chirilice avem „Aducerea 
Icoanei”, iar în calendarul din 1830 avem „Aduc.Icon.lui Crist.”

În calendarul pe anul 2021, în ziua de 16 august este marcat următo‑
rul eveniment: „Aducerea de la Edessa la Constantinopol a icoanei nefăcute de 
mână a Domnului nostru Isus Hristos; Sf.m.Diomid” (calendarul greco‑cato‑
lic pe anul 202112) respectiv „Aducerea Sf. Mahrame a Domnului din Edesa la 
Constantinopol[…] Sf.Mc.Diomid” (calendarul ortodox pe anul 202113).

În sinaxarul Sihăstriei Putna, la data de 16 august apare următorul text: „În 
luna august, în ziua a şaisprezecea, facem pomenirea aducerii Icoanei celei nefă‑
cute de mână a Domnului, Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos 
din cetatea Edesei în împărăteasa cetăţilor, Constantinopol, în vremea împăratului 
Roman I Lecapenos (944)”. Roman I Lecapenos (870‑948) a fost împărat bizantin 
între anii 920‑944. 

Sigur, acum se naște o altă întrebare? Ce este cu această icoană nefăcută de 
mână? În ce context a ajuns la Edessa și de ce a fost adusă la Constantinopol în 
anul 944? Și din nou, ce legătură are cu Mucenicul Diomid? Avem o altă legendă, 
care a circulat în orient și care a fost înglobată în tradiția bisericilor răsăritene. Iată 
explicația din sinaxarul Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova.14 

Se spune că pe vremea în care Isus propovăduia evanghelia, în cetatea Edessa, 
astăzi orașul Urfa din Anatolia (Turcia), domnea regele Abgar (Avgar după unele 
surse). Bolnav fiind și auzind de minunile pe care le face Isus printre iudei, a trimis 
un sol, pe zugravul / pictorul Ananias, la Isus ca acesta să‑i picteze chipul pe care 
să‑l ducă apoi regelui. Se spune chiar că ar fi avut loc un schimb de scrisori (mesaje 
scrise) între regele Abgar al Edessei și Isus. Cităm din sinaxar: Scrisoarea lui Avgar 
era scrisă astfel: „Avgar, domnul Edesei, lui Iisus Mântuitorul cel bun, Care S‑a 
arătat în laturile Ierusalimului în trup, să se bucure! Eu am auzit despre Tine şi des‑
pre preaslăvitele Tale faceri de minuni, cum că fără de doctorii și fără de buruieni 
tămăduiești bolile; orbilor le dai vedere; șchiopilor, umblare; pe cei leproși îi cură‑
țești și izgonești din oameni duhurile necurate; pe cei slăbănogi, care de mulți ani 
zac pe pat, îi tămăduiești cu cuvântul, și pe cei morți îi înviezi. Deci unele ca acestea 
auzindu‑le eu, din două una gândesc despre Tine: că ești ori Dumnezeu coborât 
din cer, ori Fiul lui Dumnezeu, căci lucrezi niște minuni ca acestea de mirare. De 
aceea scriu către Tine această smerită „a mea rugăminte, ca să Te ostenești a veni la 
mine și să‑mi vindeci bolile mele cele netămăduite, de care pătimesc de mulți ani. 
Aud încă și aceasta, că evreii Te urăsc și voiesc să‑Ți facă și oarecare rău. Iar eu am 
o cetate care, deși nu este foarte mare, însă este preafrumoasă și îndestulată cu toate 
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bunătăţile; deci vino la mine și locuiește în cetatea mea, care ne va fi nouă amân‑
durora îndestulată cu toate cele de trebuință". Legenda spune mai departe că Isus, 
în timp ce predica mulțimilor, l‑a văzut pe Ananias ce stătea pe o piatră și încerca 
să‑i picteze chipul și spunându‑i pe nume i‑a amintit, prin darul clarviziunii pe 
care‑l avea, de scrisoare. Isus s‑a spălat pe față și cerând un ștergar și‑a lăsat chipul 
imprimat pe acesta, i‑a dat pânza lui Anania să i‑o ducă regelui. Această pânză este, 
conform legendei, Sfânta Mahramă sau Mandylionul – icoana cea adevărată, sin‑
gura nefăcută de mână omenească.

Relicva a stat la Edessa aproape 1000 de ani, până când, în 944, Împăratul 
bizantini Roman I Lecapenos a adus cu mare pompă, printr‑o ceremonie religi‑
oasă impunătoare, mahrama la Constantinopol. Acest eveniment, de o importanță 
covârșitoare în Biserica Răsăriteană, fie și din considerente ce țin de geopolitica vre‑
murilor – partea răsăriteană a creștinătății fiind în conflict deschis cu partea apusea‑
nă ‑ este cel care apare pomenit în sinaxarul zilei de 16 august. Soarta relicvei este 
incertă. Unii cercetători susțin că aceasta a fost parte din trofeul luat de cruciați  care 
au stăpânit Constantinopolul și Țara Sfântă între 1204‑1261 și că s‑a pierdut odată 
cu scufundarea unei nave în Marea Marmara. Potrivit altei legende, Mandylionul / 
Sfânta Mahramă ar fi ajuns pe la 1362 la Genova, unde este păstrată în Mănăstirea 
dedicată Apostolului Bartolomeu. De‑a lungul secolelor, icoana miraculoasă a avut 
numeroase replici, multe regăsindu‑se în spațiul creștin slav. Icoana Mântuitorului 
s‑a aflat și pe stindardele armatei ruse în campaniile din Primul Război Mondial.15

O reprezentare iconografică a momentului în care relicva a ajuns la 
Constantinopol, apare în Skylitzes Codex (Codex Graecus Matritensis Ioannis 
Skylitzes), un manuscris din secolul al XII‑lea păstrat la Biblioteca Națională a 
Spaniei din Madrid, în care este redată istoria Bizanțului între 811 și 1057.16 

Ipoteza noastră este că zugravii bisericilor de lemn pomenite (Borza, Derșida, 
Zalnoc și Cehei) au suprapus cele două consemnări din calendarele religioa‑
se vechi, aducerea Sfintei Mahrame de la Edesa la Constantinopol și Mucenicul 
Diomid, într‑o scenă ce nu are legătură cu realitatea istorică. Asta dacă nu admitem 
că zugravii bisericilor din Borza și Derșida l‑au reprezentat în scenele lor chiar pe 
Ananias, mesagerul regelui Abgar al Edessei; deși nici aici nu este respectat adevărul 
istoric, acest Ananias nu l‑a însoțit pe Isus pe Drumul Crucii.

Rămâne întrebarea legată de modul în care au circulat informațiile la sfârșitul 
secolului al XVIII‑lea atunci când au fost zugrăvite aceste biserici. Cele două le‑
gende, cea referitoare la Sfânta Veronica și cea referitoare la regele Avgar al Edesei 
s‑au transmis probabil prin intermediul scrierilor apocrife. Există și posibilitatea ca 
pictorii să își fi imaginat cum arătau scenele și le‑au reprezentat ca atare după textul 
scris, deși, de cele mai multe ori scenele erau pictate după alte reprezentări. Poate 
sursa de inspirație pentru meșterii zugravi a fost cartea Historiae Ecclesiasticae scri‑
să de Eusebiu din Cezareea (265‑339), teolog, apologet și istoric al bisericii, epi‑
scop de Cezareea. Cercetătorii sunt de acord că primele cărți (capitole) ale lucrării 
ar fi putut scrise înainte de persecuția lui Dioclețian (303) iar ultimele prin 318. 
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Dincolo de importanța științifică a lucrării, fiind prima încercare de sistematizare a 
istoriei bisericii creștine, pe noi ne interesează din perspectiva faptului că aici, este 
vehiculată pentru prima dată povestea regelui Abgar al Edessei, fiind publicată și 
primele două din presupusele scrisori. 

În spațiul cultural apusean, au circulat cele 7 scrisori trimise de Abgar, regele 
Edessei lui Isus precum și răspunsurile date de către Mântuitor. Acestea ar fi fost 
dictate de Dumnezeu misticului Jakob Lorber (1800‑1864), cel care a lăsat poste‑
rității peste 10.000 de pagini de dicteu divin, dintre care cea mai cunoscută lucrare 
este Marea Evanghelie a lui Ioan. În limba română au fost publicate multe din 
cărțile lui Lorber, printre care și Scrisorile necunoscute ale lui Iisus Cristos către Abgar 
Ukkama regele Edessei.17

Povestea cu Sfânta Mahramă este reluată și în Antologion (de la antologie) – 
carte bisericească ce cuprind slujbele sărbătorilor, a praznicelor și a sfinților, de 
peste an, având denumirea completă „Antologhion ce sa zice floarea cuvintelor : care cu-
prinde î(n)tru sine toată slujba D[u]mnezeeştilor praznice şi ale tuturor sf[i]nţilor de preste tot 
anul.”18 Carte a fost tipărită la Mănăstirea Neamț cu caractere chirilice în anul 1825. 
În Antologion apare următorul text, aferent zilei de 16 august: „Aducerea din Efes a celei 
ne făcute de mână Icoană a Domnului nostru IC XC, adecă Sfânta Mahramă. Și Sfântul 
Mucenic Diomid”. Să fie acesta sursa confuziei?

Confuzia a fost generată de prezența în spațiul apusean a unei cărți ce se nu‑
mește Oxford Menologion19 în care apare o scenă iconografică cu un bolnav zăcând 
într‑un pat în jurul căruia pare a fi Isus (dacă e să judecăm după nimb) ce întinde o 
pânză cu chipul Lui unui personaj ce are și el nimb. Textul explicativ al scenei, scris 
cu litere slavone, este Diumidu. Iată cum se face legătura între legenda cu mandyli‑
onul – pânza regelui Abgar și Mucenicul Diomid.  

Și totuși, unde este Sfânta Veronica? Ei bine, am găsit‑o și în bisericile sălă‑
jene. De exemplu, în Biserica de lemn din Fildu de Sus cu hramul „Coborârea 
Duhului Sfânt”, ce datează din 1727, acolo unde sunt redate în culori vii scene 
din Săptămâna Patimilor. Printre acestea apare și scena în care, o femeie de data 
aceasta, nimeni alta decât Veronica, este îngenunchiată în fața lui Isus căzut și el 
sub greutatea lemnului crucii. Veronica  ține în mână mahrama în care se vede 
chipul Domnului cu cununa de spini pe cap. Conform unei pisanii, biserica a fost 
zugrăvită la 1856 în timpul păstoririi arhiepiscopului greco‑catolic de Alba Iulia și 
Făgăraș, Alexandru Șterca‑Șuluțiu. Așa se explică că textul ce însoțește diferitele 
reprezentări iconografice apare scris în două limbi, latină și română; în ultimul caz 
atât cu grafie latină cât și cu grafie slavonă.  

Imaginea Veronicăi pare a fi inspirată din celebra lucrare a lui Hans Memling 
(1435‑1494) – pictor flamand, unul dintre cei mai buni portretiști. Piesa păstrată 
la National Gallery of Art din Washington20, o reprezintă pe Veronica îngenun‑
cheată, ținând în mână mahrama. De altfel și alți artiști ai vremii au reprezentat‑o 
pe Veronica. De exemplu Albrecht Dürer (1471‑1528) are o interesantă lucrare 
în lemn, din 1510, în care Sf. Veronica apare încadrată de apostolii Petru și Pavel. 
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Opera de artă este păstrată la The Metropolitan Museum of Art din New York.21  
Tot Dürer reprezintă și voalul Veronicăi într‑o altă lucrare din 1513. 

În tradiția apuseană, catolică, relicva cu chipul Mântuitorului, numită în itali‑
ană Volto Santo (Voalul Sfânt) sau Il Velo della Veronica (Voalul Veronicăi) s‑ar păstra în 
basilica Volto Santo din Manoppello, localitate din provincia Pescara. Relicva ar fi 
ajuns aici în 1506 adusă de pelerini. Mai înainte, la 1297 s‑ar fi aflat la Vatican fiind 
obiect de adorare pentru pelerinii care credeau că acesta este chipul cel adevărat al 
lui Isus. În 1608, zona basilicii care adăpostea voalul a fost demolată, pânza fiind 
plasată în arhivele Vaticanului. În vremurile noastre, relicva era scoasă o dată pe an, 
sub protecție strictă, până când iezuitul Heinrich Pfeiffer a explicat că artefactul 
expus la Vatican este de fapt o copie. El susținea de fapt că ar fi găsit adevăratul voal, 
în micuța localitate Manoppello. Cert este că Papa Benedict al XVI‑lea a recunos‑
cut oficial relicva. Potrivit unor cercetări recente, între chipul imprimat pe aceasta 
și cel de pe o altă relicvă – Giulgiul de la Torino – ar exista o suprapunere aproape 
perfectă, ceea ce confirmă oarecum originalitatea acesteia.22

Este cât se poate de clar, în spațiul cultural creștin, atât din răsărit cât și din 
apus, circulă legendele legate de chipul lui Isus. Creștinii de rit răsăritean îi spun 
Mandylion sau Sfânta Mahramă, icoana fiind reprezentată aproape în toate biseri‑
cile în pictura iconostasului, chiar deasupra ușilor împărătești. În bisericile de rit 
apusean, vorbim de cele catolice, există cultul Sfintei Veronica cu referire la stați‑
ile de pe Drumul Crucii. Și circulă informațiile legate de Voalul Veronicăi, relicvă 
păstrată fie la Vatican, fie la Manoppello. Peste acestea, s‑a suprapus și Mucenicul 
Diomid. Doar așa se explică scenele diferite din bisericile de lemn sălăjene. 

Dacă Volto Santo de la Manoppello este de fapt Sfânta Mahramă sau Mandylionul ce 
a ajuns în occidentul catolic luată fiind de cruciați de la Constantinopol, nu știm cu 
certitudine. Iată însă cum, în spațiul Țării Silvaniei, o zonă de confluență a curen‑
telor culturale venite dintre Răsărit și Apus, legendele se întrepătrund și iau chip în 
iconografia bisericilor de lemn. Până la urmă, tot ce contează este faptul că în aceste 
locuri, credința creștină a rămas vie! Iar legende ca și cele legate de Sfânta Veronica 
și Mucenicul Diomid vor mai exista și așteaptă să fie descoperite.
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Surprizele tavanului casetat din 
Biserica Reformată Crasna

Octombrie 1517. Martin Luther (1483‑1546) preot catolic, doctor în teologie, 
nemulțumit de faptul că din punctul său de vedere Biserica s‑a îndepărtat de misi‑
unea pe care o are în lume prin vânzarea indulgențelor, a redactat 95 de teze despre 
care legenda spune că le‑ar fi bătut pe ușa bisericii din Wittenberg. Fără să vrea, 
momentul a reprezentat scânteia Reformei din Germania care se va propaga cu re‑
peziciune în întreaga Europă. Nici Transilvania nu a scăpat de „vâlvătaia” reformei 
religioase, cele trei națiuni favorizate, ungurii, sașii și secuii, care erau catolici, au 
trecut pe rând, în marea lor majoritate, la Reformă.

În anul 2017, creștinii reformați (luterani, calvini sau unitarieni) au marcat o 
jumătate de mileniu de la începutul Reformei, prilej cu care, biserici reformate din 
întreaga lume au ajuns în centrul atenției. În Sălaj (Szilágy vármegye în maghiară), 
comitat înființat în 1876 prin unirea comitatelor Crasna și Solnocul de Mijloc, 
regiune revenită apoi Regatului României după tratatul de la Trianon din 1920 și 
reorganizată în perioada interbelică și apoi în 1968, se găsesc numeroase biserici 
reformate aparținând credincioșilor de etnie maghiară. 

Multe dintre ele sunt adevărate bijuterii arhitectonice, care uimesc în special 
prin celebrele tavane casetate, unele pictate cu motive florale, zoomorfe sau antro‑
pomorfe. Despre una dintre aceste biserici reformate, printre cele mai frumoase 
din Sălaj și poate chiar din Transilvania, vom vorbi în cele ce urmează. 
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Crasna (Kraszna în limba maghiară) este o localitate situată în depresiunea 
Șimleului, la confluența râului Crasna cu Valea Banului. Centrul Comitatului 
Crasna, localitatea a fost ridicată la rang de oraș în anii 1450‑1470, pentru ca la 1609 
să primească dreptul de a ține târguri. Chiar dacă în timp localitatea și‑a pierdut sta‑
tutul de oraș, rămâne în continuare una dintre localitățile importante ale Sălajului.

Așa se poate explica faptul că în centrul satului se află o impunătoare biserică, 
una dintre cele mai mari din întreg județul. Actuala biserică a fost construită la 
sfârșitul secolului al XIV‑lea sau al XV‑lea, în stil gotic. Se mai disting elemente de 
arhitectură specifice acestui stil cum ar fi ferestrele ogivale, forma ușii sau tavanul 
cu boltă în arc frânt al unei capele. Posibil să fi existat înainte o altă biserică pentru 
că pe la 1345 documentele atestă existența unui paroh catolic pe nume Vincze (ar‑
chidiaconus de Kraszna). În 1391 paroh era László și pe vremea lui s‑a construit 
actuala biserică.

Biserica a fost la început catolică, câteva elemente de arhitectură cum ar fi 
existența unei capele sau nișa din perete sunt dovezi clare în acest sens. După ce 
curentul reformat ajunge în zonă, biserica trece în mâna credincioșilor reformați. 
Când prefectul comitatului Crasna, Drágfi Gáspár trece în 1543 la religia calvină, 
tot satul îl urmează. Preoții catolici părăsesc satul iar casa parohială intră în posesia 
reformaților.1 

Acum, la 500 de ani de la reformă (marcați în anul 2017), esența credinței re‑
formate este încrustată în marmură pe o placă comemorativă: „Sola Scriptura / Sola 
Fide / Sola Gratia / Solus Cristus / Soli Deo Gloria” La început, biserica avea o singură 
navă, la care i se adaugă un turn la 1708. Zidul turnului are înălțimea de 18 metri 
iar acoperișul încă 20 de metri. Grosimea zidurilor este de 1,2 metri, atât nava cât și 
turnul sunt sprijinite de contraforți puternici. 

Absida fostului altar (al fostei biserici catolice), are următoarele dimensiuni: 
lungime ‑ 9,6 m, lățime 8,5 m și înălțime 6,1 m. Este singura parte a actualei biserici 
reformate ce nu are tavan casetat. Tavanul casetat, pe care‑l vom descrie pe larg în 
cele ce urmează, a fost realizat la 1736 de către meșterul tâmplar Pataki Asztalos 
János. Nu se cunoaște prea multe despre meșter, Magyar Katolikus Lexicon2 scrie 
doar că a trăit în secolul XVIII și că a lucrat la Șimleu Silvaniei (1724) și Crasna 
(1736). Se pare că a lucrat și la Acâș (Akos) unde a pictat băncile și coroana amvo‑
nului.3 Unii specialiști sunt de părere că și aici ar fi existat un tavan casetat, reali‑
zat de meșter, care a dispărut între timp.4 Este posibil ca numele real să fie Pataki 
János, în limba maghiară „asztalos” înseamnă „tâmplar”. În cazul de față putem 
avea „tâmplarul Pataki János”, iar „Asztalos” să fie un supranume. Se obișnuia încă 
din acea vreme ca meșterii cu renume, căutați pentru lucrările lor să aibă un su‑
pranume. Sunt atestați mai mulți „Asztalos” printre realizatorii de tavane casetate. 
Pe de altă parte nu reiese clar dacă Pataki Asztalos János este doar constructorul, 
tâmplarul, sau este și pictorul casetelor. Oricum, până la apariția unor documente 
care să ateste sau să infirme informația, vom considera că  Pataki Asztalos János este 
cel care a realizat și decorat tavanul casetat al navei principale. 
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Tavanul casetat și pictat din Biserica Reformată Crasna este posibil să fie cel 
mai amplu din întreg spațiul cultural transilvănean. Sunt de fapt trei tavane case‑
tate, unul care acoperă nava principală și alte două care acoperă nava transversală 
adăugată în anul 1909.

La Muzeul Țării Crișurilor din Oradea se păstrează o schiță a bisericii înainte 
de extindere, desen realizat de Nagy Virgil la 1886.5 Orientarea spațială a navei prin‑
cipale și prin urmare a bisericii nu este Este‑Vest așa cum s‑ar crede. Orientarea este 
NE ‑ SV (cu turnul clopotniță spre Nord‑Est și absida fostului altar spre Sud‑Vest).

Se pune, firesc, întrebarea: de ce bisericile reformate au în marea lor majorita‑
te tavan casetat? În secolele XVI‑XVIII năvălirile succesive ale turcilor și tătarilor au 
făcut ca multe din bisericile creștine să fie parțial distruse. Dacă zidurile groase au 
rezistat incendiilor, bolțile s‑au prăbușit în mare parte, fiindcă în construcția unei 
biserici gotice, punctul cel mai vulnerabil era bolta cu arcade. A mai supraviețuit 
incendiilor și cutremurelor câte o boltă cu arcade a câte unui sanctuar, așa cum este 
și cazul la Crasna. Însă cele mai multe bolți ale navelor s‑au prăbușit. O dovadă în 
acest sens se află într‑o altă biserică sălăjeană, cea romano‑catolică din Șimleu. Aici, 
pe două grinzi din podul bisericii se poate citi în limba latină un cronosticon dublu:  

„IN CINERES MISIT SACRA TECTA HAEC TVRCa COLONIS 
ALTERA SED REDEVENT TECTA IVVANTE DEO”. Traducerea în limba ro‑
mână a inscripției latine ar fi următoarea: ”Acest sfânt acoperiș a fost transformat 
în cenușă de către invazia turcă, dar cu ajutorul lui Dumnezeu se întoarce un nou 
acoperiș.” Dacă împărțim textul în două: „IN CINERES MISIT SACRA TECTA 
HAEC TVRCa COLONIS” și „ALTERA SED REDEVENT TECTA IVVANTE 
DEO” iar literelor cu rol de numeral în limba latină (I=1, V=5, X=10, C=100, 
D=500, M=1000) le transformi în numere și le aduni, obții în cazul primului text 
anul 1660 ‑ cel în care biserica a fost distrusă respectiv anul 1666 cel în care acope‑
rișul a fost refăcut.5 Ultima mare invazie a tătarilor în Europa a fost în sec. XVIII. La 
Cavnic, în Maramureș se mai păstrează un monument ‑ așa numitul stâlp al tăta‑
rilor ‑ ridicat la 1736, pe care avem un alt cronosticon „aVe CeLse Vlator! trIstIs haeC 
fUIt ora prIUs grassantIbUs tartarIs anno qUeM sIgnat hIC LapIs ast nUnC transeUnte 
franCIsCo rege toto gustIt peCtore” ce duce spre anul 1717.  

În acest context, este de la sine înțeles că în majoritatea cazurilor, au avut loc 
reconstrucția tavanelor. Iar cea mai simplă și la îndemână metodă era ca tavanul să 
fie podit, susținut de grinzi de lemn. Iar cum o suprafață mare dădea o senzație de 
monotonie, s‑a trecut la împărțirea în casete pătrate și la decorarea acestora. 

Mai este un fenomen, care însă la Crasna nu se aplică dar care poate se înscrie 
în același context. Istoricul Bogdan Ilieș: „În a doua parte a secolului al XVIII-lea, politi-
ca de toleranță a împăratului Iosif al II-lea aducea raporturile confesionale din Transilvania în-
tr-o nouă etapă a evoluției lor. Edictul de concivilitate din 22 martie 1781 acordase posibilitatea 
românilor ortodocși de a achiziționa case și proprietăți în Pământ Crăiesc și în orașele săsești, iar 
Edictul de toleranță din același an stabilea condițiile în care puteau fi renovate bisericile, inclusiv 
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cele folosite de români. În același timp, edictul de toleranță și cel de concivilitate au stimulat 
construirea edificiilor de cult și în cazul comunităților reformate.”

Casetele lui Pataki Asztalos János din 1736
Primul tavan casetat (kazettás mennyezetes ‑ în limba maghiară) acoperă nava 

principală, orientată aproximativ pe direcția est‑vest. Acesta este format din 140 de 
casete dispuse pe 10 rânduri, fiecare rând având 14 casete. Simbolistica celor 140 
de casete (unii spun că ar fi 138, 2 dintre ele fiind goale) este diversă, se pare că 
la Crasna avem cea mai mare diversitate de motive pictate pe aceste casete. Una 
dintre inscripții menționează anul 1736 (ANNO Do MDCCXXXVI) alături de 
numele Pataki Asztalos János.    

Desigur, predomină motivele florale sau vegetale. Avem nu mai puțin de 96 
de casete decorate cu motive florale, ceea ce reprezintă 68,5% din totalul casetelor. 
Multe din motivele florale sunt circulare, acest tip de motiv fiind des întâlnit și în 
cazul altor biserici reformate, inclusiv din zona Sălajului. La Crasna, uneori meș‑
terul dă dovadă de creativitate, încercând parcă să nu repete modelul, însă sunt și 
multe casete ce au același motiv floral. 

Avem apoi casete ilustrate cu motive zoomorfe. Sunt 23 de reprezentări 
(16,4%) din cele mai diverse. Întâlnim atât animale domestice (oaie, măgar, gâscă, 
porumbel, găină / cocoș) cât și animale sălbatice (barză, lup, lebădă, pești, vultur, 
bufniță, șoim, păun, căprioară, cămilă etc.). Deși majoritatea animalelor sălbatice 
(remarcăm prezența a multor păsări) sunt cele din Natura apropiată, interesante 
sunt reprezentările de animale exotice. În cazul acestora explicația prezenței lor ar 
trebui căutată în științele esoterice. Până la urmă și animalele sunt creația unicului 
Dumnezeu, așa că prezența lor nu ar trebui să surprindă.



Mirel Matyas /  Anuarul presei sălăjene 2021 • 103

Uneori, animalele sunt reprezentate dinamic, meșterul a desenat scene de 
luptă. De exemplu o pasăre neagră atacă un iepure sau un lup e cu gura pe gâtul 
unei rațe. Pasărea neagră poate fi o acvilă, ipoteza pare plauzibilă pe baza analo‑
giei cu o altă casetă în care acvila bicefală (aici nu este niciun fel de dubiu) este la 
fel reprezentată. Referitor la acvila bicefală, aceasta apare în pictura multor biserici 
construite după 1700. Prezența simbolului poate fi interpretată ca un gest de bu‑
năvoință față de noul stăpân ‑ Imperiul Habsburgic, ca controlează și Transilvania. 
Trebuie precizat faptul că habsburgii, catolici fiind, au început o contrareformă în 
Transilvania. 

Dar dincolo de reprezentările animalelor, mai avem câteva casete în care parcă 
meșterul vrea să ne ducă într‑o lume mitologică, de basm. În casetele de la Crasna 
avem un întreg bestiar, ca și în cărțile vechi medievale. Pataki Asztalos János a re‑
prezentat printre altele două sirene (Sirén în text) ‑ creaturi mitologice, femei cu 
trup de pește; grifon (Griff madár în text) ‑ monstru mitologic cu trup de leu și 
aripi de vultur; unicorn (casetă fără text) ‑ animal mitologic numit și inorog, cal cu 
corn în frunte sau dragon (casetă fără text) ‑ creatură mitologică reprezentată sub 
forma unui șarpe cu aripi. Avem în total 5 casete cu reprezentări mitologice. 

O altă categorie de casete o reprezintă cele ce înfățișează, într‑un stil naiv, 
specific barocului sătesc târziu, scene biblice. Iarăși este surprinzător faptul că astfel 
de scene apar într‑o biserică reformată. Trebuie precizat că de regulă, în registrul 
tavanelor casetate, alături de caseta ce conține text, și de cele cu motive florale, 
„sunt permise” reprezentări simbolice ale unor scene importante din Biblie cum ar 
fi scena cu Adam și Eva în grădina Edenului sau scena cu pelicanul ‑ aluzie la jertfa 
hristică. Însă, aici la Crasna, avem de a face cu o abatere (voită?) de la canoane. Deși 
scenele sunt aproape exclusiv din Vechiul Testament, acestea sunt importante prin 
faptul că sunt impregnate adânc în mentalul colectiv al credincioșilor. Vorbim des‑
pre Adam și Eva, Iona înghițit de balenă sau corabia lui Noe. Avem așadar 3 casete 
cu scene biblice din Vechiul Testament. 

În ce privește Noul Testament, avem două casete ce reprezintă pești. Nu sunt 
doi așa cum apare în Evanghelii (înmulțire celor cinci pâini și a celor doi pești) ci 
sunt trei pești pe o casetă și alți patru pe altă casetă. În schimb, avem două casete 
ce fac trimitere la Apocalipsa Sfântului Ioan. Pe una dintre ele este reprezentată o 
femeie cu coroană pe cap, cu aripi ca de înger ce stă pe o semilună, iar pe caseta 
alăturată apare un balaur cu șapte capete. Este fără îndoială reprezentarea scenei din  
capitolul 12: „În cer s-a arătat un semn mare: o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare 
și cu o cunună de douăsprezece stele pe cap. Ea era însărcinată, țipa în durerile nașterii și avea 
un mare chin ca să nască. În cer s-a mai arătat și un alt semn: și iată s-a văzut un mare balaur 
roșu, având șapte capete, zece coarne și șapte diademe pe capete. Cu coada lui trăgea după el a 
treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Și balaurul a stat înaintea femeii care era 
să nască, pentru ca să-i sfâșie copilul când îl va naște” (Apocalipsa 12.1-4)7 

Pare atipică reprezentarea, faptul că femeia are aripi. Însă tot cartea Apocalipsei 
ne lămurește: „Și cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii, ca să zboare cu 
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ele în pustie, în locul ei, unde este hrănită un timp, timpuri și jumătatea unui timp, departe de 
fața șarpelui.” (Apocalipsa 12:14)

Am ajuns și la cele mai interesante casete, cele ce conțin diferite simboluri, 
unele greu de descifrat. Despre un simbol am vorbit deja, este vorba despre cel 
cu pelicanul. Este vorba despre un pelican (îți dai seama de asta după text) care se 
auto‑rănește, împungându‑se cu ciocul în piept, pentru ca sângele scurs să‑i învie 
puii uciși de șarpe. Este evident că această legendă esoterică face trimitere la jertfa 
lui Hristos. Interesant este faptul că reprezentarea pelicanului apare în biserici de 
diferite confesiuni, în cele catolice și protestante dar și în cele greco‑catolice de‑
venite ortodoxe. În bisericile reformate mai ales, pelicanul apare sub forma unei 
statuete realizată din lemn sau ipsos și de regulă ornamentează coroana amvonului. 
În Sălaj, scena a mai fost identificată în tavanul casetat al Bisericii Reformate din 
Șimleu‑Silvaniei dar și în bisericile de lemn din Borza sau Porț.8 

Alte câteva casete au o simbolistică ce nu a putut fi descifrată. Într‑una dintre 
acestea, sunt două păsări cu picioare lungi (posibil să fie cocostârci sau stârci cenu‑
șii, păsări prezente în arealul localității), ce stau față în față având gâturile străpunse 
de o săgeată. Între cele două păsări este o plantă / o floare. Aurel Margin, tehnician 
zoo‑veterinar și fost vânător, bun cunoscător al lumii animale, mai ales a păsărilor, 
are următoarea interpretare: „Păsările din imagine aparțin aceleiași specii. hașurarea exem-
plarului din dreapta sugerează dimorfism sexual, deci avem un mascul și o femelă. Motivul 
floral care desparte partenerii reprezintă progenitura, în imagine se pare că floarea crește din ouă. 
Săgeata care străpunge gâturile păsărilor sugerează sacrificiul părinților. Observăm că săgeata 
evită floarea, deci urmașii sunt protejați prin sacrificiul părinților.” 

Mai avem o casetă care pare să aibă reprezentat pe ea cuțite de plug. Sunt patru 
astfel de cuțite de plug dispuse sub forma crucii Sfântului Andrei dar și alte patru 
cuțite (de vânătoare?) dispuse paralel cu laturile pătratului casetei. Sau poate acele 
reprezentări încrucișate sunt securi? Între acestea, spațiul rămas liber duce cu gân‑
dul spre zvastică. Nu trebuie să ne gândim nicio clipă la motivul nazist, să nu uităm 
că desenele casetelor datează din 1736. Poate fi mai degrabă versiunea hindusă a 
zvasticii, aceasta fiind decorată cu un punct în fiecare sfert. Exact așa avem și în re‑
prezentarea de la Crasna. Sigur, rămâne întrebarea: de ce o reprezentare simbolică 
hindusă, străină de spațiul cultural în care ne găsim? 

Stema veche a Crasnei
În partea centrală a tavanului, încadrată de cele două casete text, apare stema 

veche a Crasnei. Un butuc de viță de vie cu un ciorchine uriaș, alături de două spice 
de grâu sunt elementele constitutive ce reflectă ocupația de bază a locuitorilor: agri‑
cultura și viticultura în mod special. În jurul stemei sunt reprezentate patru păsări, 
iar textul este următorul: „Karaszna Varassának Cimere”. Așa cum se poate remarca, 
la 1736 Crasna era oraș. Ciorchinele de strugure desenat intenționat supra dimen‑
sionat, poate sugera bogăția recoltelor de struguri ale zonei. 
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Un ciorchine la fel de mare apare desenat pe cea de a doua casetă în care apare 
o reprezentare antropomorfă (prima casetă a fost cea cu Adam și Eva). Doi băr‑
bați, ce par a fi orășeni după costumație, au între ei un ciorchine uriaș de strugure. 
Textul ce însoțește caseta este „Kanahan beli sidok” (Evreii din Canaan). Este desigur, 
o aluzie la scena din Vechiul Testament, în care iscoadele israeliților iau contact cu 
țara promisă Canaan. „Moise i-a trimis să iscodească țara Canaanului. El le-a zis: ”Mergeți 
de aici spre miazăzi și apoi vă suiți pe munte. [...] cum este pământul: dacă este gras sau sterp, 
dacă sunt sau nu copaci pe el. Fiți cu inimă și luați cu voi roade din țară”. Era pe vremea când 
începeau să se coacă strugurii.”  (Numeri 13:17-20)9  „Au ajuns până la valea Eșcol. Acolo 
au tăiat o ramură de viță cu un strugure și l-au dus câte doi cu ajutorul unei prăjini. Au luat și 
rodii și smochine. Locul acela l-au numit valea Eșcol (Strugure) din pricina strugurelui pe care 
l-au tăiat de acolo copiii lui Israel” (Numeri 13:23-24).10 

Oare de ce meșterul a alăturat aceste două casete, singurele ce conțin repre‑
zentări antopomorfe? De ce lângă caseta cu Adam și Eva în Grădina Edenului a 
ținut să reprezinte scena cu iscoadele fiilor lui Israel ce se întorc din Eșcol cu cior‑
chinele de strugure? Faptul că același ciorchine uriaș apare și pe stema veche a 
orașului Crasna, denotă bogăția locului și binecuvântările pe care Dumnezeu nu 
încetează să le reverse asupra locuitorilor. 

Astăzi, Crasna nu mai este oraș, dar a rămas o comună mare și bogată. Iar pe 
actuala stemă, se mai păstrează ciorchinele de strugure și spicele de grâu. Recent, 
la 14 iunie 2021, a fost aprobată stema comunei Crasna.11  În descriere se arată, 
referitor la ciorchinele de strugure: „În cartierul 1, în câmp albastru (azur), un ciorchine 
de strugure natural cu două frunze verzi și trei spice de grâu de aur ieșind din ciorchine. [...] 
Ciorchinul de strugure și spicele de grâu sunt simbolurile  vechiului blazon al satului Crasna, 
datat 1736.”12  Este îmbucurător faptul că se păstrează tradiția heraldică a localității. 
De altfel, în Biserica Reformată din Crasna este arborat la loc de cinste, steagul 
comunei, pe care apare și stema acesteia.

Trei iepuri în cerc
Printre cele 140 de casete, există una care este, cu siguranță, cea mai misterioa‑

să și mai incitantă dintre toate. Sunt trei iepuri care par să alerge unul după altul în‑
tr‑un cerc. Ceea ce uimește este faptul că cei trei iepuri au în total doar trei urechi. 
Cum este posibil așa ceva? Ei bine, printr‑o dispunere ingenioasă, fiecare iepure are 
câte o ureche suprapusă peste urechea celuilalt. Adică fiecare iepure are (evident) 
două urechi dar împreună, cei trei iepuri, par a avea doar trei urechi. 

Dacă mai ținem cont de faptul că cele trei urechi desenate formează un tri‑
unghi echilateral, se pare că avem în față o problemă de matematică. În susținerea 
acestei afirmații mai vine și explicația că în imagine avem de fapt o simetrie circula‑
ră. Dacă luăm imaginea unuia dintre iepuri și o rotim în jurul centrului cercului în 
care e înscris desenul, cu un unghi de 120 de grade, obținem imaginea celui de‑al 
doilea iepure. Și după încă o rotire în același sens cu alte 120 de grade obținem 
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imaginea celuilalt iepure. Este, dacă vreți un puzzle matematic, o iluzie optică. O 
imagine ce exprimă mișcarea perpetuă. 

Bun, e frumoasă imaginea și conține și ceva matematică. Dar ce caută ea în‑
tr‑o biserică? Răspunsul la această întrebare este unul dificil, asta dacă există un 
răspuns fără echivoc. Cred că mai degrabă pot exista niște posibile explicații, niște 
ipoteze, nicidecum un răspuns clar. 

Simbolul celor trei iepuri în cerc  (three hares în engleză sau trois lievres în franceză) 
a fost identificat în diverse spații culturale și în diferite epoci istorice: din extremul 
Orient (China) trecând în sudul Rusiei și Iran, până în Occidentul european în 
state precum Germania, Franța, Elveția sau dincolo de Canalul Mânecii, în regi‑
unea Devon din Anglia. Din secolul VI (desenele din peșterile din China) și până 
în secolul XIV (în bisericile din Europa). Simbolul trei iepuri în cerc transcede religii 
precum budismul, islamul, iudaismul și creștinismul. Așadar avem toate ingredi‑
entele pentru un simbol universal, păgân și creștin totodată, înconjurat de mister și 
având o doză bună de ocultism. 

În mitologia diferitelor culturi, iepurii de câmp au o simbolistică diferită. În 
mitologia chineză iepurele este simbol al învierii. Iepurele este asociat zeiței păgâne 
Oestare, împreună cu luna, posibil pentru că se credea, în mod eronat, că perioada 
de gestație a lor este de 28 zile. Această perioada poate explica denumirea ciclului 
feminin (estru ‑ menstruație în limba română) și denumirea principalului hormon 
feminin (estrogen). De asemenea, din denumirea zeiței Oestera / Ostara sărbători‑
tă pe 21 martie în preajma echinocțiului, avem denumirea sărbătorii pascale (Easter 
în limba engleză). De altfel, într‑o reprezentare realizată în 1884 și publicată în 
1901, zeița apare ca o femeie ce plutește peste lume însoțită fiind de îngeri, păsări 
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și...iepuri. Autorul xilogravurii este Eduard Ade (1835‑1907) care a realizat‑o după 
schița lui Johannes Gehrst (1855‑1921).

Într‑o altă gravură în lemn, de data aceasta cu tematică religioasă, a celebrului 
artist german Albrecht Dürer (1471‑1528), Sfânta Familie cu trei iepuri (Holy Family 
with Three Hares în engleză sau La Sainte Famille avec trois lieves în limba franceză), 
apar alături de Maria cu pruncul Isus și de Sf. Iosif, trei iepuri. Lucrarea a apărut în 
anul 1498. Nu sunt în poziția circulară, ca și în caseta pictată din Crasna, dar faptul 
că apar într‑o scenă religioasă pare să fi influențat acceptarea iepurilor în reprezen‑
tările creștine. 

Iepurele este asociat Lunii. Asta pentru că unele culturi, văd în petele de pe 
Lună silueta unui iepure. marea Liniștii, locul în care a aselenizat Apollo 11, re‑
prezintă capul iepurelui iar Mările de Nectar și Fertilitate urechile iepurelui. În 
tradițiile budiste, iepurele este o creatură selenară. Legenda spune că neavând ce 
ofrandă să‑i ofere zeiței Indra, iepurele s‑a sacrificat aruncându‑se în focul sacru. 
Drept răsplată a fost așezat pe Lună. 

Se pare că cele mai vechi simboluri în care apar cei trei iepuri în cerc se găsesc 
în peșterile din Mogao, aproape de Dunhuang localitate din nord‑vestul Chinei. 
În timpul dinastiilor Sui (581‑618) și Tang (618‑907). Aici, pe bolta a cel puțin 17 
peșteri, picturile au în centrul lor motivul celor trei iepuri în cerc.13 

Dunhuang se află pe vechiul drum al mătăsii, așa se explică faptul că acest 
simbol a migrat spre Mongolia, Siria și Egipt unde a fost găsit pe vase de ceramică 
și sticlă sau pe materiale textile sau pe monede iraniene. În Europa, simbolul ajunge 
cel mai probabil tot pe Drumul Mătăsii, la începutul celui de al II‑lea mileniu, fiind 
identificat pe un relicvar creștin din catedrala Trier (Germania) datat 1100 sau pe 
un clopot din Haina (Germania) de la 1224, dar și plăci ceramice din Wissembourg 
(Franța) în sec. XIV. Cum cele mai multe motive din Europa datează din sec XIII, 
este posibil să existe o legătură între acestea și Pax Mongolica când comerțul și tole‑
ranța religioasă a diferitelor culturi era la ordinea zilei pe Drumul Mătăsii.14

În perioada medievală, au apărut diverse lucrări în care apar cei trei iepuri cir‑
culari. Într‑o Psaltire din secolul XIII, ilustrațiile de la începutul capitolelor ce or‑
nează literele conțin și iepuri. Psalmul 38 este deschis printr‑o imagine a Judecății 
lui Solomon, extensia acesteia conținând patru iepuri (f 35v). Psalmul 52 este des‑
chis printr‑o ilustrație ce reprezintă Ispitirea lui Isus, extensia acestei imagini con‑
ținând simbolul celor trei iepuri în cerc. (f 44 r) 15

Într‑o altă Psaltire din 1270‑1280 (Gradisson Psalter) la fila f 45r, litera D a 
Psalmului 22 este ilustrată cu cei trei iepuri în cerc în gura unui dragon. „Deus, 
Deus meus, respice in me: qare me dereliquisti?” (Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru 
ce m-ai părăsit? ‑ traducerea din Noul testament cu Psalmi, ediția GBV) ‑ este textul 
ce urmează după scena cu cei trei iepuri în cerc.16 E clar că în secolul XIII, în Anglia, 
simbolul căpătase valențe creștine. Poate așa se explică de ce este prezent în 16 bi‑
serici din regiunea Devon din Anglia, sculptat de regulă în lemn de stejar pe cheia 
de boltă.17 
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În 1717, cu cu 20 de ani înainte de construcția și pictarea tavanului de la Crasna, 
călugărul benedictin Basilius Valentinus (FRATER BASILIVS VALENTINVS 
BENEDICTINI ORDINIS MONACHVS ET PHILOSOPHVS  HERME‑
TICVS ‑ cum scris pe copertă) publică la Hamburg cartea Chymische Schrifften 
(Scrieri chimice), o lucrare voluminoasă de 1133 pagini. La pagina 145, unde vor‑
bește de Venus (planeta Venus?) apare o imagine în care, într‑un cerc, se găsește 
imaginea cu cei trei iepuri ce par a fi fugăriți de trei ogari. Interesant este faptul că 
simbolul din centrul imaginii este simbolul astrologic al planetei Mercur. E drept, 
și celelalte simboluri astrologice apar în imagine, în sens orar: Soarele, Luna, Marte, 
Jupiter, Saturn, Mercur și Venus. Simbolul cu cei  trei iepuri în cerc apare și în diferite 
sinagogi din țări precum Cehia, Ucraina, Germania dar și pe pietre funerare evre‑
iești din Ucraina. Interesant este faptul că în spațiul central și est‑european (Cehia, 
Ucraina) simbolul apare în secolul XVIII, fiind oarecum contemporan cu desenul 
din Biserica Reformată Crasna.18  

Un itinerar al simbolului celor trei iepuri în cerc a fost clar, de la est la vest, 
urmând Drumul Mătăsii, din China până în nord‑vestul Europei în Germania, 
Elveția, Franța și Anglia. Credem că este posibil ca simbolul să fi urmat și un alt 
traseu, de la vest la est. Cert este că în secolele XVII‑XVIII simbolul ajunge și în 
Europa de Est, în Moravia (Cehia de astăzi), Ucraina și Transilvania, foarte probabil 
pe filiera germană. 

Simbolul celor trei iepuri în cerc de la Crasna, posibil singurul din spațiul cul‑
tural transilvănean, a atras atenția cercetătorilor britanici care s‑au ocupat de pro‑
blematica acestui simbol. Este vorba despre dr. Tom Greeves ‑ istoric și arheolog și 
de dr. Susan Andrew ‑ cercetător și istoric de artă, care alături de fotograful Chris 
Chapman au fondat proiectul „The Three Hares Project”19 în anul 2000. Pe pagina 
proiectului sunt redate informații esențiale despre simbol și de asemenea sunt re‑
date imagini din diferite spații culturale.

Un alt site interesant, fie și prin mulțimea imaginilor prezentate, este blogul 
de limbă franceză Trois Lievres20. Cei interesați pot găsi aici imagini și referințe 
despre (aproape) toate reprezentările în care apare acest simbol. 

Referitor la simbolistica imaginii cu cei trei iepuri, Tom Greeves afirmă: „Este 
dificil să sugerăm care ar putea fi simbolismul imaginii în care apar cei trei iepuri. Nu am găsit 
nicio dovadă a semnificației lor medievale originale. Dacă a existat o semnificație până prin anii 
1700, aceasta s-a pierdut într-un context european. Cu toate acestea, în perioada medievală 
(între anii 600 - 1500) motivul este adesea considerat a fi sacru. În perioada post-reformă și în 
timpurile moderne, orice interpretare poate fi acceptată. În spațiul german, motivul a fost asociat 
cu vânătoarea dar este folosit și ca însemn heraldic. Mulți afirmă faptul că prezența motivului în 
biserici este legat de simbolistica Sfintei Treimi, însă nu există dovezi clare care să susțină acest 
lucru. Desigur, imaginea este fermecătoare și paradoxală în același timp, fiecare iepure are două 
urechi dar împreună au doar trei urechi, așa că imaginea exercită o atracție pentru diferiți artiști 
dar și pentru matematicieni.”
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De asemenea, văzând imaginea cu tavanul casetat de la Crasna, dr. Sue 
Andrew afirmă: „Există o semnificație religioasă clară pentru multe dintre casete - Adam și 
Eva, Arca lui Noe, Iona înghițit de balenă, femeia îmbrăcată în soare cu luna la picioare din 
cartea Apocalipsei, la fel ca și balaurul roșu cu șapte capete. Există, de asemenea, o mulțime de 
fiare din bestiarul medieval - pelicanul, vulpea, bufnița, leul, grifonul, unicornul etc. Practic aș 
interpreta întregul tavan ca o reprezentare a luptei dintre bine și rău, ceea ce ar avea sens într-o 
biserică. Cred că iepurii se încadrează în această temă și simbolul ar putea fi interpretat la fel ca 
în biserica Spreyton din Devon ca un memento adresat credincioșilor că trebuie să rămână fermi 
în credința lor, căci altfel diavolul intervine. Desigur, pictorul s-ar putea să fi lucrat pur și simplu 
după o carte de modele, dar pare puțin probabil ca el să nu fi avut o idee despre semnificația 
imaginilor pe care le-a pictat atât de frumos.”

Casete vechi, de la 1736, au fost renovate în anul 2014, cel puțin așa reiese 
dintr‑un text scris pe una dintre casete (una din cele două goale). Textul, tradus 
în limba română este: „Această biserică Reformată din Crasna a fost renovată prin sacrifi-
ciul credincioșilor cu ajutorul lui Dumnezeu Atotputernic la 24 august 2014, de către pastorii 
Győrgy Kádar și István Kovács, îngrijitorul șef István Bréda, în timpul lui Dániel Sólyom și 
Sándor Vincze.”

Casetele ”noi”, de la 1909
Așa cum am arătat deja, în anul 1909 biserica a fost extinsă, navei principale 

adăugându‑i‑se o navă transversală, de fapt două nave laterale perpendiculare pe 
nava principală. S‑au creat astfel locuri suplimentare, atât în stranele jos, cât și la 
cor. Dimensiunile interioare ale celor două „abside” sunt: 9 m x 5,7 m respectiv 
9 m x 6,7 m. Aceste „abside”, perpendiculare pe nava principală, sunt orientate pe 
direcțiile Sud‑Est respectiv Nord‑Vest.

Cu această ocazie, au fost casetate corurile, cu câte 60 de casete fiecare. 
Casetele vechi, cele ale lui Pataki Asztalos János de la 1736, sunt separate de cele 
120 de casete noi de la 1909, prin două grinzi, acoperite și acestea cu câte 8 casete. 
Avem așadar la Crasna, un total de 276 de casete pictate, probabil cel mai amplu 
tavan casetat al unei biserici reformate.

Casetele din 1909 urmează în linii mari, stilul definit cu 173 de ani înainte 
de către Pataki Asztalos János: avem multe motive florale și vegetale care se repetă, 
avem scene biblice dar și însemne heraldice. 

Se pune problema stabilirii meșterilor care au realizat și pictat aceste casete. 
Nu este foarte greu, pentru că aceștia au ținut să‑și lase numele posterității. Astfel, 
pe tavanul dinspre nord‑vest, printre cele 68 de casete, avem două ce conțin un 
nume și inițiale. Numele, înscris într‑un blazon, este Balogh Ambrus „épitőmes‑
ter” ‑ adică meșter constructor. Blazonul nu pare a fi unul adevărat, al unui nobil, 
ci mai degrabă este un „blazon fals”, neoficial. Un artificiu creat de meșteri pentru 
ași scrie numele. 

Pe o altă casetă, ce conține un motiv floral, apar discret inițialele „N.M”. par să 
fie ale pictorului. Numele lui îl aflăm în cealaltă parte, pe tavanul dinspre sud‑est, 
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acolo unde, într‑un alt „fals blazon” apare numele Nagy Miklos și textul „festett” 
adică „a pictat”.  La prima lectură se citește Nacy însă probabil e stilul de scriere care 
combină literele g și y. Tot pe acel tavan, mai apare o dată „blazonul” cu numele 
constructorului, Balogh Ambrus. Așadar, putem afirma că Balogh Ambrus este cel 
care a construit tavanul iar Nagy Miklos este cel care l‑a zugrăvit. 

Tavanul corului dinspre nord-vest
În cazul ambelor tavane casetate ale corului, casetele au ca motiv predominant 

cel floral. De exemplu, în cazul tavanul corului dinspre nord‑vest, pentru cele 68 
casete pictate (le‑am inclus și pe cele 8 de pe grindă) avem următoarea distribuție: 
53 de casete pictat cu motive florale / vegetale ( 77,9%), 4 au reprezentări biblice 
(5,8%), 3 sunt pictate cu însemne heraldice (4,4%), 3 au reprezentări mitologice 
(5,8%), 2 sunt casete ce conțin text (2,9%), 2 casete au reprezentate pe ele peisaje 
(2,9%) și 1 casetă are o imagine zoomorfă (1,4%).

Dintre scenele biblice reprezentate pe acest tavan amintim: scena în care Cain 
îl omoară pe Abel; Profetul Elisei care‑i blestemă pe tineri în Numele Domnului, 
iar urșii îi atacă pe copii; profetul Iona înghițit de balenă; iscoadele fiilor lui Israel 
ce se întorc din Canaan cu un ciorchine uriaș. Inedite sunt cele două peisaje. Să le 
fi surprins Balogh Ambrus undeva, în împrejurimile Crasnei? În ambele imagini, 
o cărare, sau poate un drum șerpui duce spre doi copaci. Scena idilică este ornată, 
în stilul barocului târziu cu păsări (par a fi bufnițe cele din a doua imagine). În ce 
privește casetele ornate cu motive florale, se remarcă faptul că meșterul pare a avea 
preferință spre reprezentarea lalelelor, flori asumate de cultura populară maghiară. 
Se pare că motivul lalelei datează din sec. XVI când Ungaria și Transilvania cad sub 
ocupație / suzeranitate otomană. Posibil ca ulterior, maghiarii să fi luat motivul 
ca simbol al luptei pentru emancipare de sub ocupația habsburgică. Ba mai mult, 
mergând pe această idee, laleaua este simbolul religiilor care sunt opuse catolicis‑
mului (reformați, unitarieni etc) cu excepția ortodoxiei. 

Și dacă tot am vorbit de însemne heraldice, pe acest tavan casetat, mai exact 
pe grinda ce separa tavanul de la 1909 de cel de la 1736, apar două blazoane vechi 
(ósi tzimere ‑ scris în ortografia veche maghiară) ce aparțin grofului Elek Lajos și 
văduvei Banffi Teresshia, văduva grofului Mihaly.

Nu putem să nu prezentăm și cea mai frumoasă casetă de pe acest tavan, cel 
puțin din punct de vedere al coloritului. Este de altfel singurul animal (nu socotim 
și animalele mitologice) ce apare pe acest tavan. Este vorba despre un păun înfăți‑
șat în toată splendoarea lui. Păunul, pasăre paradisiacă are o simbolistică cosmică. 
Datorită cozii sale fastuoase, păunul este imaginea plenitudinii cosmice a armoniei. 
Păunul este un simbol al fertilității, fiind o ipostază zoomorfă a „pomului vieții”21.   
În vechime, păunul era considerat o pasăre nemuritoare. În arta creștină legen‑
da a căpătat o nouă interpretare, păunul devenind simbolul nemuririi sufletului 
omenesc. 
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Casetele text, două la număr, conțin citate din Biblie. În prima casetă, apare 
un citat din cartea profetului Hagai (Haggeus): „Slava acestei Case din urmă va fi mai 
mare decât a celei dintâi, zice Domnul oștirilor, și în locul acesta voi da pacea, zice Domnul 
oștirilor.” (Hagai 2:9)22 Pe cea de a doua casetă, avem o combinație a două versete din 
Noul Testament, prima epistolă a Apostolului Petru: „Și voi, ca niște pietre vii, sunteți 
zidiți ca o casă duhovnicească [...]” (1 Petru 2:5) și „[...] ca să vestiți virtuțile Celui care v-a 
chemat din întuneric la lumina Sa minunată” (1 Petru 2:9)23.

Trebuie remarcat faptul că, pe a doua casetă este trecut greșit sursa citatului. 
Textul în limba maghiară „1 Peter III 5,9” trimite spre cel de‑al treilea capitol al 
Primei Epistole a Apostolului Petru, ori, așa cum am arătat deja, citatele sunt din 
capitolul 2.  

Tavanul corului dinspre sud-est
De cealaltă parte, înspre Sud‑Est, avem un tavan de dimensiuni similare. Sunt 

tot 60 de casete pictate la care se adaugă încă alte 8 casete pe grinda ce separă tava‑
nul acesta din 1909, de cel al navei principale din 1736. Cel puțin așa rezultă din 
cele două „blazoane” inscripționate.  Și aici avem aproximativ aceeași reprezentare 
stilistică. Predomină motivele florale/vegetale, avem aceleași lalele în buchet de trei 
și plantate în ghiveci. Dar sunt și alte modele florale, multe dintre ele realizate 
circular.

Ca și scene de inspirație biblică avem: Adam și Eva lângă pomul pe care este 
încolăcit șarpele; scena cu profetul Elisei ieșind din cetate și cu cei doi copii atacați 
de urs; evreii din Canaan ducând pe o prăjină uriașul ciorchine de strugure; arca 
lui Noe pe care parcă e o casă țărănească acoperită cu paie, respectiv scena în care 
Cain îl ucide pe Abel. 

Interesantă este caseta în care apare o semilună și o pasăre cu două capete. Nu 
știm dacă nu cumva pasărea cu două capete e vreun animal din basmele maghiare, 
însă luna, cu personificarea sa masculină, e inedită cel puțin în spațiul nostru cul‑
tural. Este posibil ca pictorul acestor casete să fi avut model de inspirație o carte în 
limba germană, cunoscută fiind afinitatea culturii maghiare la cea germană, dată și 
de perioada austro‑ungară. În limba germană, Luna  (Der Mond) este masculină 
iar Soarele (Die Sonne) este feminin. 

Nu cunoaștem simbolistica pe care meșterul a vrut să o dea imaginii în care 
apare un personaj feminin încoronat cu aripile ca de înger desfăcute, având o stea 
(o pentagramă mai exact) deasupra capului. Să fie aluzie la femeia cu aripi de vul‑
tur din Apocalipsă? În schimb, motivele de pe haina femeii sunt clar de inspirație 
folclorică maghiară. Casetele text, ce au rol de pisanie, sunt interesante fie și prin 
prisma informațiilor oferite. În cazul casetelor de la 1909, „pisania” apare scrisă pe 
două casete alăturate: „A nagy Isten segedelmevél megujitottuk az Ő házát a kegyes hivek 
filléreiből Kádár Imre papsága Kaáli Nagy Béla főgondnoksága valamint Vincze Sándor és 
Vincze Ferencz gondonoksága Sarkadi Gyula káantorsága idejében az Urnak 1909 ik eszten-
debéjen”  și respectiv „Cu ajutorul Marelui Dumnezeu am înnoit Casa Lui din bănuții dați cu 
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grație [divină] de credincioși, în timpul preoției lui Kádár Imre, a consiliului condus de Kaáli 
Nagy Béla, sprijinit de curatorii Vincze Sándor și Vincze Ferencz, când cantor a fost Sarkadi 
Gyula, în anul 1909 de la Nașterea Domnului”24  

Avem și aici însemne heraldice adevărate, ale unor familii de nobili locali care 
au avut cu siguranță un rol în reconstrucția bisericii: familia baronului Györth sau 
cea a lui Kaáli Nagy. Și aici meșterul zugrav pendulează între scene biblice, lumea 
reală reprezentată de flori, animale sau peisaje și lumea mitologică. Avem, ca de 
altfel și în cazul celuilalt tavan casetat, al lui Balogh Ambrus, reprezentarea unor 
hipocampi, animale mitologic cu cap de cal cu trup de pește, care trăgea carul lui 
Neptun ‑ zeul mărilor. Și nu în ultimul rând, trebuie amintită caseta ce reprezintă 
un peisaj, avem și aici un drum ce duce spre doi copaci. O imagine idilică din pro‑
ximitatea Crasnei. 

Blogul Foto-Travel (www.mirel-matyas.blogspot.ro), 13 iulie 2021

În loc de concluzii
Am încercat, pe scurt, să descriem bogăția de imagini de tot felul pe care meș‑

terii din sec XVIII și respectiv XX le‑au reprezentat pe cele 276 de casete pictate. 
Sunt reprezentări deosebit de frumoase ce îmbină în mod armonios lumea reală 
(animale și plante) cu lumea mitologică dar și cu scene biblice din Vechiul și Noul 
Testament. Desigur, ar mai fi multe de spus despre tavanul casetat din Crasna. 
Considerăm că nu greșim dacă spunem că este cel mai amplu tavan casetat din Sălaj 
și poate chiar din Transilvania. Iar multe dintre simbolurile casetelor așteaptă să fie 
(re)descoperite.

 Note:

1. https://www.biserici.org/index.php/maps/images/show_advert.
php?menu=BI&code=3296.
2. http://lexikon.katolikus.hu/.
3. https://temple-akos.ro/templom-bemutatasa/.
4. http://temple-tour.eu/files/45/brossura_hu.pdf.
5. Imagine obținută prin amabilitatea istoricului Bogdan Ilieș.
6. Vezi articolul „Hoinar prin Sălaj: cronosticon dublu în Șimleu Silvaniei”. 
7. Noul Testament și Psalmii, ediția GBV 1990.
8. Mirel Matyas: http://www.salajulpursisimplu.ro/fals-jurnal-de-fotograf-
decembrie-2017-legenda-pelicanului/.
9. Biblia, traducerea Cornilescu 1924 (https://www.biblegateway.com/
passage/?search=Numeri%2013-15&version=RMNN).
10. Idem.
11. Proiect de HG privind stema comunei Crasna (https://www.mdlpa.ro/pages/
proiecthgaprobarestemacrasnasj).
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12. Idem, Anexa 2.
13. https://chinesepuzzles.org/three-hares/.
14. Idem.
15. Manuscrisul Lansdowne MS 432, f 35v, f 44r, The British Library (http://
www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Lansdowne_MS_431).
16. Gradisson Psalter, manuscrisul Add MS 21926, f 45r, The British Library 
(http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Add_MS_21926).
17. Tom Greeves, Sue Andrew, Chris Chapman - „Three hares. A Curiosity 
Worth  Regarding” (capitolul „Friend or Foe? Three hares in medieval Devon 
and Beyond” scris de Sue Andrew). 
18. https://trois-lievres.skyrock.com/12.html.
19. http://www.chrischapmanphotography.co.uk/hares/page7.htm. 
20. https://trois-lievres.skyrock.com/.
21. Ivan Eseev, Dicționar de simboluri și arhetipuri culturale, Editura Amarcord, 
Timișoara, 1994.
22. https://biblia.resursecrestine.ro/hagai/2.
23. Noul Testament și Psalmii, ediția GBV 1990.
24. Traducere realizată de Györfi-Déak György.
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MArius MorAr
Magazin Sălăjean

La doar 19 ani, zălăuanul 
Andrei Brisc a oficiat peste 100 
de meciuri de tenis ca arbitru 

principal

Deşi a început practicarea sportului cu fotbalul, la Viitorul Zalău, după numai 
doi ani, Andrei Brisc s‑a „îndrăgostit” de „sportul alb”, practicând tenisul de câmp de 
la vârsta de nouă ani. Ca jucător de tenis a reuşit clasări în „Top 15” la nivel naţional, 
dar a obţinut şi puncte internaţionale în cadrul turneelor Tennis Europe. A participat 
la turnee în Slovenia, Bulgaria, Republica Moldova, Grecia şi Muntenegru. La Zalău 
a fost antrenat de Constatin Carp, Bogdan Cuceu şi Sergiu Carp, iar timp de trei 
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ani s‑a antrenat la Winners Tennis Club din Cluj‑Napoca, sub comanda lui Adrian 
Szabo.

Cu toate că era un jucător talentat, zălăuanul Andrei Brisc a început să aibă o altă 
pasiune la vârsta de 11 ani, tot în această ramură sportivă. Pasionat de arbitraj, datorită 
turneelor desfăşurate la Zalău, unde a asistat şi la unele momente legate de partea 
organizatorică, Brisc a început să citească regulamente şi alte documente legate de 
arbitraj, iar în 2016 s‑a înscris la Şcoala Locală de Arbitri din Cluj‑Napoca. A aşteptat 
până în urmă cu cinci ani, deoarece vârsta minimă de înscriere era de 14 ani. În urma 
absolvirii şcolii, Andrei Brisc a devenit arbitru, participând ca arbitru de tronson şi de 
scaun la diferite turnee naţionale de copii şi juniori.

Arbitru şi jucător în acelaşi turneu
În 2017, tenismenul zălăuan a debutat  ca arbitru la turneele internaţionale de 

copii şi juniori, precum Tennis Europe şi ITF Juniors. În cadrul unui turneu interna‑
ţional de juniori desfăşurat la Timişoara, Brisc a participat atât ca jucător, deşi majori‑
tatea adversarilor erau mai mari, cât şi ca arbitru. Primul rol pe care l‑a avut a fost de 
arbitru, abia apoi făcându‑şi debutul şi ca jucător.

În 2018, fostul tenismen al CSM Zalău a debutat ca arbitru la turnee de seni‑
ori, fiind selectat, în premieră, pentru Cupa Davis, la întâlnirea dintre România şi 
Polonia.

Momentul Simona Halep
În 2019, Brisc a arbitrat pentru prima dată la un turneu internaţional, la 

Stockholm, unde ITF a organizat un turneu pentru promovarea arbitrilor tineri. Au 
fost prezenţi 14 arbitri din nouă ţări, plus 10 arbitri locali. Brisc a devenit în 2019 
arbitru naţional de scaun, absolvind Şcoala Naţională de la Timişoara, iar în iulie avea 
să participe, din nou, la un turneu în Suedia. Atât la prima participare ca arbitru la 
turneul din Suedia, cât şi la a doua, Andrei Brisc a fost nevoit să fie însoţit de părinţi, 
neavând încă 18 ani. Au urmat turnee precum WTA BRD Bucharest Open, ATP 
Challenge Sibiu, apoi a urmat „momentul Simona Halep”. Zălăuanul a fost selectat 
ca arbitru de scaun la turneul demonstrativ Sports Festival de la Cluj‑Napoca, unde 
a oficiat partida dintre Copil şi Fognini, dar şi meciul de dublu mixt dintre Halep/
Copil şi Hantuchova/Fognini. Brisc recunoaşte că a fost cel mai important moment 
al carierei de arbitru, mai ales că Simona Halep era numărul 1 mondial.

Fostul tenismen a absolvit în anul 2020 şi Şcoala Naţională de la Oradea, de‑
venind arbitru principal, iar tot în acel an a arbitrat pentru prima dată în Fed Cup, 
în cadrul întâlnirii dintre România şi Rusia. În vara anului trecut, Brisc a avut şansa 
de o mai arbitra o dată pe Simona Halep, dar şi alţi tenismeni celebri, precum 
Tecău, Irina Begu, Cristian Jaqueline, Marius Copil, Gabriela Ruse, Irina Bara, 
Miriam Bulgaru şi Georgiana Crăciun.

Până în prezent, zălăuanul de 19 ani a oficiat la aproape 60 de turnee, arbi‑
trând din postura de arbitru de scaun peste 100 de meciuri.

Magazin Sălăjean, 16 martie 2021
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David Noţigan - jibouanul care 
vrea să calce pe urmele marelui 

Ştefan Birtalan

Provine dintr‑o familie de sportivi, ta‑
tăl său, Adrian Noţigan, evoluând ca fotbalist 
la Armătura Zalău atât în Divizia C, cât şi în 
Divizia B, iar mama sa a jucat handbal la echi‑
pa de junioare a Zalăului. Era de aşteptat ca 
fiul lor, David Noţigan, să fie atras de sport şi, 
ca majoritatea copiilor, a ales „sportul rege”. 
Părea un viitor talent în acest sport, evoluând 
la început la grupele de juniori de la Rapid 
Jibou, ajungând apoi la Atletic Zalău, cu care 
a evoluat în Campionatul Naţional de juniori 
republicani şi chiar în selecţionata Sălajului. 
Viitorul lui David Noţigan s‑a schimbat însă la 
ediţia din 2019 a Cupei Văilor, unde atât pro‑

fesorul de sport, Marius Muntean, cât şi naşa sa, Valeria Motogna ‑ port‑drapelul 
României la Jocurile Olimpice din 2008 de la Beijing, l‑au îndrumat spre handbal. 
Cu un fizic de invidiat pentru vârsta sa, are înălțimea de 1,98 metri, David Noţigan a 
„abandonat” fotbalul la vârsta de 14 ani în detrimentul handbalului, iar alegerea făcu‑
tă pare să fie una cât se poate de potrivită. Tânărul de aproape 17 ani evoluează astăzi 
la CSS 2 Baia Mare, iar înaintea Sărbătorilor Pascale a fost convocat în lotul naţional 
de cadeţi al României, pentru două jocuri amicale cu naţionala similară a Serbiei. 
Cu echipa CSS 2 Baia Mare, David Noţigan a ocupat locul 4 în acest an în 
Campionatul Naţional de cadeţi, fiind o performanţă notabilă pentru clubul 
maramureşean, având în vedere că podiumul a fost ocupat de Suceava, unde 
există un Centru de Excelenţă, de Potaisa Turda şi de CSM Bucureşti. Chiar 
dacă a avut parte şi de accidentări în actualul sezon, Noţigan jr. a avut o evolu‑
ţie foarte bună în cele 19 meciuri în care a evoluat, marcând peste 170 de goluri. 
„Locul patru este ca o medalie pentru echipa din Baia Mare. Mă bucur că 
David a ales handbalul, este sportul care‑l caracterizează şi pe care‑l practi‑
că cu multă pasiune şi ambiţie. Este un jucător de bază în echipa de la Baia 
Mare, iar asta o spune şi numărul de goluri marcate. Sper să continue pe ace‑
eaşi linie şi să ajungă unde‑şi doreşte, la înalta performanţă”, ne‑a declarat ta‑
tăl lui David, Adrian Noţigan, cel care încă apără poarta echipei Rapid Jibou. 
Bunicul lui David a fost coleg în echipa liceului cu marele Ştefan Birtalan, dublu 
campion mondial cu echipa României în 1970 şi 1974, vicecampion olimpic în 1976 
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şi de şase ori campion al României cu Steaua Bucureşti. Fără doar şi poate, Ştefan 
Birtalan rămâne unul dintre cei mai mari sportivi pe care i‑a dat Sălajul României, 
un jibouan pe urmele căruia vrea să calce tânărul David, cel care, la aproape 17 ani 
iese în evidenţă nu doar datorită taliei, ci şi prin forţa cu care aruncă la poartă şi 
prin lejeritatea cu care‑şi depăşeşte adversarii, evoluând pe postul de inter dreapta. 
David Noţigan este convins că pentru a ajunge la înalta performanţă este ne‑
voie de mult efort şi multe sacrificii, dar este dispus să le facă, visul său fiind 
să ajungă la o echipă de top din Europa şi în naţionala de seniori a României. 
„Cred că orice tânăr care vrea să facă peformanţă într‑un sport, visează să 
ajungă într‑o zi în echipa naţională a ţării sale. Antrenorul meu (Cristian 
Moldovan, n.r.) mi‑a spus că e nevoie zilnic de patru ore de antrenament pen‑
tru a ajunge unde‑mi doresc. Sunt dispus să fac acest efort şi sper ca într‑o 
zi să ajungă la o echipă de top din România, chiar şi din Europa, dar şi în na‑
ţionala ţării mele”, a afirmat handbalistul care va împlini 17 ani în luna iulie. 
David Noţigan a încheiat în această vară cursurile clasei a X‑a la Colegiul Naţional 
„Mihai Eminescu” din Baia Mare.

Magazin Sălăjean, 26 iunie 2021



Tiberiu Negrean – unul dintre cei 
mai valoroşi poloişti din România 
pentru care Buciumi este a doua 

casă

Sălajul a dat o mulţime de valori sportului românesc, iar cu ajutorul lor, ju-
deţul nostru a devenit cunoscut nu numai la nivel naţional, ci şi la nivel internaţio-
nal. Gheorghe Tadici, Mircea Tutovan, Mircea Abraham, Guşet Gheorghe, Valeria 
Motogna, Aurel Vlaicu, Virgil Meleg, Adrian Gontariu, Călin Marincaş, Dan Chiş, 
Iulia Cliţan şi Cristian Bolduţ sunt doar o parte dintre numele „grele” ale sportului 
sălăjean.

Nu s-a născut în Sălaj, dar spune că de multe ori se consideră sălăjean, iar 
Buciumi este localitatea în care vine lunar pentru a-şi vizita tatăl. Are chiar şi o li-
vadă de pomi fructiferi pe care o întreţine cu ajutorul tatălui său. Primii cinci ani ai 
copilăriei i-a petrecut chiar în Buciumi, localitatea unde s-a născut şi regretatul Guşet 
Gheorghe – cel mai mare aruncător român de greutate din toate timpurile. Este vorba 
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despre Tiberiu Negrean, cel care la vârsta de nouă ani a început să practice polo, 
devenind apoi unul dintre cei mai valoroşi poloişti din ţară.

„Tatăl meu (Miron Negrean, n.r.) s-a născut în Buciumi, unde locuieşte şi în 
prezent. Merg acolo cel puţin o dată pe lună, am şi o livadă pe care o intreţin împre-
ună cu el. De altfel, primii cinci ani ai copilăriei i-am petrecut acolo, la Buciumi”, 
spune Tiberiu Negrean.

A evoluat în campionatele din Ungaria şi Germania
Doar întâmplarea a făcut ca Tiberiu Negrean să practice polo, sport în care avea 

să devină unul dintre cei mai valoroşi la nivel naţional. Din cauza unor probleme 
medicale, doctorul i-a sugerat practicarea înotului, iar într-o zi „i-a tras cu ochiul” 
echipa de juniori care îşi desfăşura antrenamentele la acelaşi bazin.

Viitorul Cluj a fost echipa la care Tibi a început tainele polo-ului, Clujul fiind, 
de altfel, unul dintre cele trei oraşe din România unde au apărut primele echipe de 
polo, celelalte două fiind Târgu Mureş şi Timişoara.

Fiind un copil talentat, Tiberiu Negrean a atras rapid atenţia cluburilor mari 
din România, iar Steaua a fost prima echipă la care s-a transferat de la Cluj. A jucat 
pentru Steaua Bucureşti timp de șapte ani, un sezon a activat şi la Rapid, apoi pentru 
CSM Oradea, cu care a câştigat şi primele campionate în România. În anul 2011 a 
făcut pasul şi spre campionatul din Ungaria, unul dintre cele mai puternice din lume.

„Am obţinut un loc doi cu echipa la care am evoluat şi am jucat finala Cupei 
Ungariei, dar a fost o experienţă foarte frumoasă. Am revenit la Oradea, unde am mai 
câştigat două campionate şi trei cupe ale României”, rememorează Negrean.
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În urmă cu doi ani, poloistul român s-a transferat la un club din Germania, dar, 
din cauza pandemiei de COVID-19, a fost nevoit să revină în ţară.

„Din cauza pandemiei de COVID-19 mi-am întrerupt contractul cu clubul din 
Germania şi m-am întors în ţară, la Steaua Bucureşti, unde cred că voi evolua până la 
finalul carierei”, dezvăluie Negrean.

Peste 350 de prezenţe în echipa naţională
Fiind unul dintre cei mai talentaţi polişti ai generaţiei sale, Tibi Negrean nu 

avea cum să nu fie convocat şi la lotul naţional, evoluând şi aici pe postul de extremă. 
Timp de 14 ani a îmbrăcat tricoul echipei naţionale, din 2006 până în 2020, când a 
considerat că e momentul retragerii.

„A fost cea mai frumoasă perioadă din punct de vedere sportiv. Erau frumoase 
perioadele când mergeam în cantonamente sau când aveam în fiecare vară turnee 
finale de Campionat European, Mondial sau Jocuri Olimpice. De departe, cea mai 
frumoasă experienţă a fost calificarea şi prezenţa la Jocurile Olimpice de la Londra 
(2012). Am avut un eşec dramatic în anul 2008, când am pierdut calificarea la Jocurile 
Olimpice de la Beijing chiar la Oradea, împotriva Canadei, iar în anul 2012, după ce 
am învins Brazilia, a fost ca o descătuşare pentru noi. În sfârşit, eram la Olimpiadă”.

Cei doi copii, cea mai mare realizare
Trofeele şi medaliile obţinute cu echipele la care a activat, prezenţele la turneele 

finale şi la Olimpiadă sunt dovada faptului că Tiberiu Negrean a realizat ceva în ca-
riera de poloist. Totuşi, cea mai mare realizare consideră că sunt cei doi copii, David, 
de doi ani şi Anastasia, de patru ani.

„Mă bucur pentru tot ce am obţinut în cariera de sportiv, dar cea mai mare 
realizare sunt cei doi copii, David şi Anastasia. Chiar şi la echipa naţională am renun-
ţat tocmai pentru a petrece mai mult timp cu familia”, spune, cu mândrie, poloistul 
român.

Stabilit în prezent în Bucureşti, de unde provine soţia lui, Tiberiu Negrean are o 
casă la Cluj, unde se va stabili la finalul carierei şi de unde speră să vină cât mai des 
la Buciumi, locul despre care spune că „este a doua casă”.

Magazin Sălăjean, 28 ianuarie 2021
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AndreeA MureşAn
Graiul Sălajului

Aventură pe râu în Sălajul cu 
oameni faini

Someșul… aparent o banală apă curgătoare, ca multe altele. Sălajul… un județ 
mic, considerat sărac și plictisitor. Ei bine, și Someșul, și Sălajul, ne demonstrează 
că sunt fabuloase. Dacă vrem, avem multe de văzut și de făcut aici, pe meleagurile 
noastre. Este important să afli și de oamenii faini care s‑au străduit de‑a lungul ani‑
lor să schimbe percepția, etichetele și să dea un vibe pozitiv vieții de aici.  La fel de 
important este să vrei să și descoperi locurile de poveste, să le vezi din alt unghi, să 
simți și să te lași purtat de cei care cunosc tainele locurilor…

Am copilărit pe Someș și iubesc apele de orice fel. Recunosc faptul că nu 
cunosc Someșul cum ar fi trebuit. Auzisem, citisem, văzusem și eu cum se aven‑
turează unii pe râul nostru în canoe, plus că îl cunosc pe „creierul” aventurii de 
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vreo 10 ani și îmi place nebunia aia faină a lui, dar nu „gustasem” plăcerea asta până 
duminica trecută. Nu venise vremea…

Dumnezeu așază lucrurile cum vrea…
Mă sunase o prietenă din copilărie în urmă cu câteva zile și mi‑a spus că ea vrea 

musai cu canoele. Acum și‑a amintit și ea de canoe. Îmi spune că mai are câțiva pri‑
eteni și să facem o gașcă – să fim minim 10, maxim 14. Acum e momentul, mi‑am 
spus în gândul meu, pentru că sunt omul căruia îi place să răspundă solicitărilor, 
mai ales celor entuziaste… Am pus mâna pe telefon și am programat ieșirea. Gata, 
duminică, la ora 10.00. Tuburile din Băbeni, punctul de plecare. Pe parcursul săp‑
tămânii, apar neprevăzutele. Eram gata, gata să anulăm dar Dumnezeu le‑a așezat 
pe toate în final. Și chiar foarte bine…    

Gadi, omul fain cu canoele
Vine ziua cea mare. O parte a trupei ajungem la tuburi. Nu eram toți, așa că 

încep telefoanele. Apare pe drumul prăfuit și Gadi, cu minunata lui remorcă încăr‑
cată de caiacuri, apoi restul trupei. Ne‑am adunat 15 inși și parcă toți nerăbdători 
să plutim pe apă. Găsește Gadi un loc mai bun de unde să lanseze la apă canoele, 
primim toate cele necesare (pagaie, vestă, butoaie) și încep emoțiile. Era foarte clar 
că omul știe ce vorbește iar frica, emoția, au început să dispară în momentul în 
care Gadi a început instructajul: „Trebuie să simțiți barca. Să nu vă fie frică pentru 
că sunt foarte stabile toate canoele. Fac asta de 14 ani și trebuie doar să respectați 
instrucțiunile și să vă lăsați purtați de apă. Vom vedea Someșul, flora și fauna, din 
altă perspectivă. Va fi un drum de 24 de kilometri pe care îl vom parcurge în vreo 
trei ore”, ne zice, total relaxat, Gadiel Zaharie, profesorul de biologie pasionat de 
aventură, de natură, de motoare și de viață.

Este un om fain, iar oricine ajunge să‑l cunoască (eu, numai de vreo 10 ani) 
spune că omul e un munte de calm, în ciuda aparențelor, un iubitor al Someșului 
și pasionat de foarte multe cele, de nici nu le putem ține minte pe toate. Ne‑a fost 
ghid și ne‑am lăsat purtați de apele pe care ne‑a dus. Cu siguranță, nimeni din gaș‑
că nu regretă aventura, poate doar prietena mea regretă pozele nerecuperabile din 
telefonul îmbăiat bine pe malul Someșului. E doar vina ei că n‑a folosit butoiul…

Așa a reușit Gadi să ne ofere tuturor aventură, știință, sport, bună dispoziție și 
un bronz fain. Cât despre mirosul hameiului proaspăt înflorit și al vegetației abun‑
dente de pe ambele maluri… nu pot să vi‑l transmit… Vă îndemn să vă aventurați 
la o plimbare. Să nu vă fie teamă de Someș, veți descoperi altceva decât ce ați auzit 
până acum…

Știați că…
Am învățat multe secrete ale Someșului, deși am crescut acolo. E altfel să‑l 

simți din barcă… Stanii Clițului sunt fabuloși, vacile și caii liberi de pe zăvoi ne‑au 
transmis puțin din bucuria lor de a trăi, am văzut vârtejuri și le‑am simțit forța prin 
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barcă, am învățat să mânuim pagaiele și să trăim clipa. Ba chiar și urmele gheții 
de acum patru ani lăsate pe pilonii podurilor de la Ciocmani  ne‑au impresionat. 
Dar știați că pe Someș au reapărut castorii? „Dimineața, dacă vii pe Someș, vezi tot 
felul de ciudățenii. Te miri ce. Au reapărut castorii, este și o lebădă neagră. Poate o 
vedem. Pe unde ne plimbăm noi, este arie natural protejată și face parte din Natura 
2000”, ne predă Gadi lecția de biologie, trăită de el însuși de atâtea ori. Ba ne‑a 
învățat și cum uneau eschimoșii bărcile. Fabulos. Și mai câte alte lucruri faine, cât 
despre liniștea și peisajele văzute de pe apă… Fabulos!

Așa că, am străbătut o parte (vreo 24 de kilometri – cât e distanța pe apă dintre 
Băbeni și Turbuța) a unui sit natural – situl „Cursul mijlociu al Someșului” a fost 
declarat „arie de protecție avifaunistică” prin HG 971/2011 și se întinde pe o supra‑
față de 33.258, 90 hectare.

Această arie protejată încadrată în bioregiunea continentală a Platformei 
Someșene, pe cursul mijlociu al râului Someș și a afluenților săi din acest bazin, re‑
prezintă o zonă naturală (pajiști naturale, pășuni, păduri de luncă, heleștee, terenuri 
arabile și culturi) ce asigură condiții de hrană, cuibărit și viețuire pentru mai multe 
specii de migratoare, de pasaj sau sedentare. Situl cupride cinci clase de habitate 
de interes comunitar – Ape dulci continentale; Culturi cerealiere extensive; Pajiști 
ameliorate; Păduri caducifoliate; Alte terenuri cultivate) și include cinci rezervații 
naturale: Calcarele de la Rona, Lunca cu Lalea Pestriță – Valea Sălajului, Pădurea 
„La Castani”, Pietrele Moșu și Baba și Stanii Clițului.

Iar Gadi avea dreptate: „Someş Canoe Safari – merită încercat. O să mai vreți”. 
Felicitări, om fain, pentru neastâmpărul tău de a face oamenii să privească lumea 
din jur cu alți ochi și să rămână în suflet cu amprentele a ceea ce văd și trăiesc.

Graiul Sălajului, 24 august 2021
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Comuna Plopiș, un loc cu oameni 
faini și viață tihnită

Adevărata Poartă a Sălajului (venind 
dinspre Sud‑Vestul județului), Comuna 
Plopiș, te face să descoperi o lume par‑
că desprinsă din povestea altor vremi, o 
lume în care identitatea locală și auten‑
ticitatea zonei se împletesc armonios cu 
proiectele de dezvoltare necesare zilelor 
noastre.

Bogăția culturală cu care Dumnezeu 
a înzestrat locurile și oamenii din cele trei 
sate ale comunei Plopiș îndeamnă că‑
lătorul să descopere mai mult, să‑și do‑
rească să revină. Peisajele spectaculoase 
ale Munților Plopiș văzute de sus de la 
Făgetu, modul și modelul de viață fasci‑
nant al comunității de slovaci, mlaștina de 
la Iaz, muzeele locale înființate cu multă 

trudă și dragoste de tradiții, traseele turistice pe care le poți parcurge sub îndruma‑
rea personalului specializat al Centrului de Informare și Marketing Turistic Plopiș, 
festivalurile locale cu gust dulce de cireșe amare și evenimentele religioase orga‑
nizate de fii ai locului, produsele fermierilor din comună, reprezintă doar câteva 
motive ca tu, călătorule iubitor de frumos, să poposești într‑un colț de Sălaj în care 
zace multă dragoste de viață și de frumos. Pe bună dreptate, aici îți odihnești mintea 
și sufletul.

Investițiile pentru dezvoltare continuă
Administrația locală a Comunei Plopiș a depus și depune eforturi pentru cre‑

area de condiții bune de viață, de acces facil în toate zonele comunei. Ales primar în 
anul 2008, Nicolae Criste ne‑a dezvăluit că investițiile realizate au pus în prim plan 
creșterea calității vieții localnicilor, dar și dezvoltarea locală din punct de vedere 
turistic. Au fost accesate fonduri guvernamentale și europene, a avut sprijin și din 
partea administrației județene, și s‑a creat acces la principalele puncte de atracție 
turistică. Iar marea bucurie este că tinerii satelor se întorc în comună și vor să in‑
vestească aici. Sunt și câteva exemple de familii tinere care au avut curaj să dezvolte 
ferme, locuri de cazare, muzee, pe care primarul ne‑a invitat să le cunoaștem.

„Investițiile pe care le derulăm nu sunt mofturi ale primarului. Sunt nece‑
sități. Încă avem drumuri mai greu practicabile, mai ales în perioada de iarnă, iar 
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acum încercăm să obținem finanțare pe noul program „Anghel Saligny”. Pe lângă 
nevoia oamenilor de a avea condiții de trai mai bune, comuna noastră se bucură și 
de vizitele grupurilor de turiști și ne mândrim cu asta. Chiar duminică am avut la 
Biserică un grup de 100 de turiști din Salonta. Cred că potențialul zonei este mare, 
iar noi, ca administrație locală, ne străduim să sprijinim și să încurajăm investițiile 
oamenilor creând facilități. Îmi doresc să cunoașteți oamenii din zonă și să spuneți 
lumii despre ei, să vedeți și să arătați mai departe frumusețile pe care și noi le‑am 
moștenit. Așa consider că este bine”, spune Nicolae Criste, cu o mândrie pe chip 
asemănătoare părintelui când vorbește despre realizările copiilor săi.

Totuși, am „smuls” câteva date depre proiectele Primăriei. Sunt în execuție 
trei investiții importante. Două proiecte privind rețelele de apă potabilă, canalizare 
menajeră și stație de epurare în Plopiș, cu o valoarea totală de 14 milioane de lei, 
fonduri accesate prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) II. Un alt 
proiect important, cu o valoare de 29 de milioane de lei, este cel de modernizare a 
drumurilor de interes local – sunt nu mai puțin de 32 de kilometri de drum asfaltat 
prin acest program.

Prin noul program guvernamental „Anghel Saligny”, Nicolae Criste are pre‑
gătită documentația și va cere finanțare pentru modernizarea a 7 kilometri de drum 
în satele Plopiș și Iaz și construirea a două poduri noi. Pe lista sinteză a Companiei 
Naționale de Investiții se regăsește și un proiect de extindere, modernizare și dotare 
a Școlii Gimnaziale Plopiș, deoarece crearea condițiilor moderne de învățare pen‑
tru cei aproximativ 290 de copii din comună a reprezentat o preocupare constantă a 
administrației locale. Dovadă stau în acest sens investițiile realizate inclusiv la școala 
din Făgetu, în vârful muntelui, dar și la cele două centre de zi pentru copii din 
Făgetu și din Plopiș. În aceste centre, copiii beneficiază de masă caldă și asistență 
specializată pentru teme și activități extrașcolare.

Agroturismul, activitate pentru viitor
Ne‑am lăsat purtați de îndemnul lui Nicolae Criste și am vizitat comuna. 

Norocul nostru a fost să ne însoțească Adina Bodea de la Centrul de Informare 
Turistică, care se străduiește să descopere în munca sa de cercetare locală și secretele 
longevității oamenilor locului, istoria fiecărei familii, dincolo de specificul activită‑
ților locuitorilor.

Așa am ajuns la familia Gherman, o familie de oameni gospodari, născută 
și crescută în Plopiș. Dan Gherman este un tânăr fermier care, ajutat de părinți și 
soția Florica, are în ogradă 30 de vaci de rasă și vreo 70 de viței, capre, cai, găini și 
porci. Nu le este ușor să facă bani din ferma lor ecologică înscrisă în registrul gene‑
alogic, mai ales că laptele îl pot vinde la doar 1,2 lei pe litru, iar prețul per kilogram 
de carne este neschimbat de 10‑15 ani. „Trăim vremuri tare ciudate. Târgurile sunt 
închise și singura modalitate de vânzare este să vină clientul la tine. Dar aici nu este 
concurență, poți cere pe kilogram 10‑11 lei. Prețul a rămas neschimbat la fermier 
de peste 10 ani. Laptele îl las vițeilor tot, pentru că nu merită să‑l dăm la 1,2 lei pe 
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litru, în timp ce costurile pentru furaje sunt tot mai mari”, ne dezvăluie tânărul fer‑
mier. Intenția lui și a familiei este să transforme casa socrilor într‑o agropensiune și 
să înființeze un punct gastronomic local unde să‑și poată valorifica produsele de la 
fermă grupurilor de turiști care vin în zonă.

O altă investiție care a pus și va pune în continuare Plopișul pe harta afacerilor 
rurale de succes este ferma piscicolă a Nicoletei Pop. Înființată în 2015 prin fonduri 
europene după modelul celor mai moderne ferme piscicole din Germania, ferma 
din Plopiș a intrat anul trecut într‑un amplu proces de modernizare și de creștere 
a capacității de producție. De aici vor pleca anual, începând cu primăvara anului 
viitor, aproximativ 2,9 milioane de puieți de păstrăv. „Avem în derulare un proiect 
de modernizare a fermei, practic am înființat un sistem de recirculare a apei. Vom 
folosi doar apă din foraje proprii, avem o stație de producție de oxigen și vom avea 
o capacitate de 2.900.000 de puieți de păstrăv pe an. Am modernizat toate bazinele 
și ne‑am extins capacitatea de producție. Noi nu avem pește pentru consum, doar 
puiet, care va fi transportat în condiții speciale clienților noștri. Investiția de acum 
se ridică la 800 de mii de euro și suntem în faza de depunere a documentațiilor 
pentru avizele de funcționare. În luna ianuarie, după finalizarea tuturor probelor 
tehnologice, sper să reluăm activitatea de producție”, ne‑a spus Nicoleta Pop, și ea 
născută și crescută în Plopiș.

Pe lângă aceste modele de viață acasă, pe meleagurile natale, există numeroși 
localnici curajoși care fie își cultivă terenurile agricole, fie dezvoltă mici afaceri din 
care își întrețin familiile. Inclusiv în vârf de munte, la Făgetu, există un punct de 
atracție și recreere – o mică pizzerie a cărui renume este dat de gustul unic al alu‑
atului. Locul este frecventat în special de motocicliști care se bucură de adrenalină 
pe traseele spectaculoase ale muntelui.

Iar un loc frumos și curat pentru cazarea turiștilor este pensiunea agroturistică 
Valea Iazului, situată în localitatea Iaz. Pensiunea dispune de patru camere coche‑
te, având fiecare specificul ei cromatic, o bucătărie complet utilată, oaspeții având 
posibilitatea preparării hranei și servirii acesteia într‑o sală de mese cu o capacitate 
de 10 persoane.

Dragostea pentru tradiții și meșteșug duc la viață culturală activă
Dacă pentru ceva este renumită Comuna Plopiș, sigur este și pentru Muzeul 

Ligia Alexandra Bodea din Iaz. Căutat de profesori universitari pentru studii de 
cercetare etnografice, gazdă a taberei de pictură destinată copiilor, loc de desfășura‑
re a evenimentelor culturale (inclusiv teatru), magnet pentru artiștii fotografi din 
toate colțurile lumii, ograda cu case vechi și obiecte de patrimoniu de o valoarea 
deosebită a devenit unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Sălaj. Totul 
i se datorează Ligiei care, așa cum tatăl său ne‑a dezvăluit, și‑a petrecut copilăria 
curățând costume populare. Muzeul Ligiei Bodea din Iaz se îmbogățește de la an 
la an cu noi case relocate sau piese vechi din gospodăriile țărănești abandonate de 
timp și puse în valoare printr‑o muncă vizionară a Ligiei. Casele relocate devin 
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toate locuibile, iar intenția gazdelor este să poată oferi turiștilor și acel loc tihnit 
unde sufletul și mintea se încarcă de energia și valoarea obiectelor țărănești salvate 
și expuse cu mare artă.

Prin fonduri europene, Ligia a construit în ograda sa și Centrul Cultural Valea 
Barcăului, unde va funcționa un atelier de pictură, atelier de meșteșuguri și activi‑
tăți culturale specifice zonei. Pentru că își dorește să fie duse mai departe de copiii 
locului tradițiile și obiceiurile femeilor din Plopiș, iar de tabăra de pictură „Icoana 
din sufletul meu” sigur ați auzit de‑a lungul ultimilor 10 ani.

Tot în satul Iaz a fost înființat un Muzeu, prin contribuția cadrelor didactice 
și a elevilor de la Școala Gimnazială din localitatea Iaz. Muzeul este amplasat în 
Centrul Cultural Iaz, unde este expusă o frumoasă colecție de obiecte tradiționa‑
le, costume populare, icoane și cărți vechi, vechiul iconostas al bisericii din satul 
Iaz, lăzi de zestre, lădoaie și lavițe țărănești, precum și multe alte obiecte de uz 
gospodăresc.

Iubitorii de natură au ofertă bogată
Poziționarea geografică a comunei Plopiș oferă iubitorilor de natură și dru‑

meții posibilitatea parcurgerii unor trasee turistice care îți bucură ochii prin peisaje‑
le minunate, în orice anotimp. Comuna cuprinde și o parte a Munților Plopiș, cu‑
noscuți pe plan local și sub denumirea de Munții Șes, Munții de Aramă sau Munții 
Rez. Aceștia reprezintă o grupă montană a Munților Apuseni – „peninsulele” 
nordice ale Apusenilor, făcând parte din lanțul muntos al Carpaților Occidentali. 
Altitudinea maximă se află în Vârful Măgura Mare (918m). Pot fi parcurse trei 
trasee mai cunoscute: traseul turistic Plopiș‑Făgetu‑Aușeu (jud. Bihor), traseul tu‑
ristic Iaz‑Valea Iazului‑Cujlen‑Borod (jud. Bihor) și traseul turistic pe urma vechii 
linii de cale ferată cu ecartament îngust (mocănița) Iaz‑Valea Șesii‑Preoteasa (co‑
muna Valcău de Jos).

Un alt obiectiv de neratat când ajungeți în comuna Plopiș este Mlaştina Iaz, o 
rezervaţie naturală floristică, faunistică, paleontologică şi peisagistică, cu suprafaţă 
de zece hectare şi o adâncime a mlaştinii de 5,1 metri. Mlaştina formată prin alu‑
necări de teren de acum 8‑10 mii de ani dispune de un strat de depuneri de polen, 
purtător de informaţii. Este o adevărată comoară pentru cercetătorii care studiază 
evoluţia pădurilor, mai ales că pe suprafaţa mlaştinii a fost identificat muşchiul de 
turbă, planta carnivoră Roua cerului şi un număr mare de gândaci, printre care şi 
o noutate pentru fauna ţării noastre. În jurul mlaştinii se dezvoltă arbori seculari 
cu aspect de parc dendrologic. Apa, de culoare maronie‑negricioasă, călduţă și cu 
proprietăţi terapeutice, a fost descoperită înainte de 1989. Aici au funcţionat cândva 
Băile Iaz recomandate celor cu afecţiuni reumatice şi cu boli ale sistemului nervos 
periferic.
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Transalpina Sălajului te duce la o comunitate unită
În urmă cu vreo 10 ani, a fost asfaltată „Transalpina Sălajului”, șoseaua care 

duce din satul Plopiș în satul Făgetu. Un drum care, pe măsură ce îl parcurgi, te 
lasă să descoperi peisaje de basm și o așezare răsfirată pe 40 de kilometri pătrați, 
cu case ici‑colo, dar unde trăiește una dintre cele mai mari și unite comunități de 
slovaci. La Făgetu mai trăiesc aproximativ 700 de slovaci care au reușit să‑și păstreze 
identitatea lingvistică, etnică, culturală și spirituală. Aici, mașina cu pâine ajunge de 
două ori pe săptămână (lunea și vinerea), iar așteptarea pâinii este un bun prilej de 
socializare între locuitori.

„Eu stau acolo, iar vecina acolo”, ne arată o femeie în vârstă două case așezate 
pe văi opuse. Ambele femei, trecute de 70 de ani, stăteau și așteptau mașina pe un 
podeț, arătându‑se totdată surprinse de prezența noastră acolo. Le‑am dat și oarece 
emoție în glas și zâmbet în priviri cerându‑le voie să le fotografiem.

În călătoria noastră am aflat că cel care cunoaște în detaliu povestea fiecărei 
familii din Făgetu este preotul Rolnik Martin. Se ocupă atât de sufletele enoriașilor, 
dar și de partea administrativă a comunității. Recent au fost modernizate drumurile 
din comunitate, astfel că accesul spre „centrul” așezării este mult mai accesibil. Tot 
aici funcționează și un centru comunitar unde măicuțele oferă asistență medicală 
sătenilor.

Comunitatea slovacă este vizitată anual de turiști, dar și de studenți și cerce‑
tători care vor să descopere modul de viață în vârful muntelui, tradițiile și multi‑
culturalitatea zonei. De neratat este Festivalul Cireșelor amare, o bună ocazie de 
punere în valoare a produselor locale cu specific slovăcesc.

Graiul Sălajului, 6 octombrie, 2021



128 • Anuarul presei sălăjene 2021  / Daniel Mureşam

dAniel MureşAn
Magazin Sălăjean

Ziua de doliu

De‑a lungul vremii am tot avut zile de doliu național, motiv pentru anchilo‑
zata clasă politică să mai arate că îi pasă de ceva, adică de prostimea ce îi alege. Și‑au 
mai coafat imaginea cu regele Mihai (pe care îl goneau în 1990 de pe aeroport) sau 
cu regina Ana (pe care 90% dintre români nu o recunoșteau dintr‑un grup de trei). 
S‑a declarat doliu național pentru tragedii din lume (accidentul de la Smolensk, 
atentatele din SUA și Madrid, cutremurul din Italia) sau au fost dovezi de pupat 
poala popii (Papa Ioan Paul și colegul său Teoctist). La Revoluție, la accidentul din 
Muntenegru și la tragedia de la Colectiv. De altele eu nu‑mi amintesc. Zilele trecu‑
te am bătut recordul la morți Covid: 442 (cam câți au murit în 22 decembrie 1989)! 
Și peste 40000 de la începutul pandemiei. Acum nu e vreme de condoleanțe, de 
doliu național nici nu încape vorbă. Acum e lupta pentru ciolan, nu avem guvern. 
Caricaturile de politicieni se sfâșie între ei, într‑o țară plină de ură, de incultură, de lip‑
să de educație, de mizerie și lingușitorie. Sau poate vorbele lui Stalin: „Moartea unui 
om este o tragedie. Moartea a milioane este doar statistică” și le‑au însușit politicie‑
nii noștri pe deplin; de fapt toți visează la o politică totalitară sub masca democrației. 
Cu zi de doliu sau fără, oricum nu era mare lucru pentru un popor cu înclinații naturale 
pentru nerespectarea regulilor. Nu respectă nimeni regulile sanitare, ce să mai vorbim 
de zi de doliu... Facem congrese cu mii de oameni, iar mai apoi rugăm lumea să nu se 
mai adune mulți la un loc. În România, legea e făcută să fie încălcată, nu să fie respectată. 
La cum merge țara asta, ar fi decretată zi de doliu național în fiecare zi pentru morții 
de pe șosele sau pentru cei cinci milioane de români plecați în ultimii treizeci de 
ani în străinătate pentru un trai mai bun. Nu pentru morți veniți acasă în coșciuge 
trebuie să declarăm doliu național, ci pentru cei vii și sănătoși plecați să caute o 
lume normală. Nu când ne mor regi și regine, ci atunci când președinții le refuză 
intrarea în țară. Nu pentru că un politician sau altul propune o zi de doliu, ci pentru 
românii care mor zilnic din cauza lipsurilor din sistemul sanitar. Poate că ziua de 
doliu național ar putea deveni noua Zi Națională.

Magazin Sălăjean, 17 octombrie 2021
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Politică și eleganță
Deunăzi citeam un pasaj din memoriile scriitoarei Annie Bentoiu, soția com‑

pozitorului Pascal Bentoiu, ce mi‑a atras atenția: „Aveam foarte clar în minte o dimi-
neață de duminică în care tata mă luase de la internat. Aveam vreo doisprezece ani (în anul 
1939 - n.a.); intrasem în restaurant după el, cam jenată de uniforma mea de școlăriță. Era 
devreme, marea sală de mese era aproape goală; lumina juca pe fețele de masă albe și în tăietura 
paharelor intacte. Tata a salutat, înclinându-se adânc, un domn în vârstă care prânzea singur 
la o masă; acela i-a răspuns ridicându-se în picioare. Iar tata, după ce ne-am instalat și noi la o 
altă masă, mi-a explicat: Vezi ce înseamnă politețea? Acela este domnul Iuliu Maniu. Desigur, 
eu l-am salutat întâi, fiind mai tânăr și mai puțin important; dar dânsul, care în privința asta 
este extraordinar, s-a ridicat în picioare pentru că eram cu o doamnă - adică tu…”

Da, vremuri apuse, pline de eleganță, ce greu se mai întorc. La începutul ani‑
lor ‘90 eram pur și simplu fermecat de ce vedeam la Corneliu Coposu, Ion Rațiu, 
Radu Câmpeanu, Dan Amedeo Lăzărescu sau la Mircea Ionescu Quintus. Erau 
niște oameni parcă decupați din cartea de istorie, care au adus în acei ani un rafi‑
nament interbelic în politică. Îmi asum riscul de a părea desuet, dar chiar cred că 
schimbul de idei nu trebuie să se transforme într‑o luptă de mahala, că opiniile 
contrare au nevoie de argumente și dezbatere. Mă doare să văd că, astăzi, dialogul 
putere‑opoziție se desfășoară într‑o zonă mult prea joasă, că iese câștigător cel care 
țipă sau acuză mai tare, chiar dacă în spatele acuzațiilor sunt doar informații false. 
Refuz să cred că politica trebuie transformată în circ. Iar cel mai bun argument este 
lipsa de încredere a românilor în clasa politică.

Desigur, în politică nu este greșit să îți dorești puterea. Dar mi se pare greșit 
atunci când treci peste limita bunului simț pentru a obține ceea ce îți dorești. După 
părerea mea, această limită este aproape inexistentă în politica românească. Lupta 
politică bate toate recordurile de demagogie și dezinformare, iar înverșunarea și 
sălbăticia cu care unii își susțin favoriții parcă sunt desprinse din filmele western.

Eleganța în politică înseamnă modestie, moralitate și inteligență. Cu aceste 
calități se poate înnobila viața politică, așa se poate vindeca un stat bolnav. Tot mai 
rar găsim aceste calități la un politician, drept consecință societatea românească a 
decăzut, a creat și a promovat personaje grotești în politică.

În România ai zilnic parte de haosul produs de guvernanți, de orice culoare ar 
fi ei, și îți dorești doar să poți lucra liniștit, să poți dormi în tihnă, să fii mulțumit de 
viață, să fii fericit sau, cum spunea Cioran: „Nu este vorba să ajungem la fericire, ci 
la un grad mai mic de nefericire”. Din păcate, cred că este mai mare posibilitatea să 
se găsească viață pe Marte decât să găsim valori etice în politica românească.

Magazin Sălăjean, 3 octombrie 2021
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Filatelie şi istorie poştală - 
contribuții privind istoria Poştei 

din Zalău

Primele informaţii despre o poştă regulată le găsim în epoca romană. După 
războiul din 105/106, romanii au construit masiv reţele de drumuri, una din rutele 
principale fiind Apulum Saliconae – Potaisa – Napoca ‑ Porolissum. Pe această rută 
circula poşta romană „cursus publicus”, atât ca poştă rapidă cât şi ca poştă pentru 
transporturi.

Mai apoi, abia în 1093 avem informaţii despre regimul poştal, când regele un‑
gar Ladislau cel Sfânt (1077 ‑ 1095) emite un decret prin care se asigură „circulaţia 
rapidă şi nestânjenită a curierilor”. Astfel, la cerere (în afara nobilimii şi a bisericii), 
fiecare trebuia să pună la dispoziţie calul, până la al treilea sat.

În timpul domniei lui Matei Corvin (1458 ‑ 1490) s‑a introdus primul poş‑
talion, mijloc de transport ce permitea o circulaţie rapidă a poştei. Casa Habsburg 
înfiinţează, în anul 1551, prima linie cu distanţe şi staţii de schimbare a cailor pre‑
cise: Pressburg (Bratislava) – Zalău – Cluj – Turda ‑ Orăştie. Este prima oara când 
Zalăul intrase „în lumea buna”, prima consecinţă fiind dezvoltarea vertiginoasă a 
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comerţului. Câţiva ani mai târziu, Ştefan Bathory dădea drept Zalăului să‑şi aleagă 
33 de senatori, care la rândul lor alegeau un primar.

La sfârşitul secolului al XVI‑lea, curierii ce purtau blazonul argintat al cance‑
lariei beneficiau de cazare şi masă în Zalău. Mai mult, prin Hotărârea Dietei de la 
Karlsburg (Alba Iulia), semnată de principele Gabriel Bethlen, Zalăul era obligat 
să ţină, pe cheltuiala sa, un număr suficient de cai pentru desfăşurarea activităţii 
poştale. În anul 1614 ia fiinţă linia de curieri Karlsburg ‑ Zalău, linie ce‑i va costa 
pe zălăuani aproape 15.000 de guldeni anual. La adăpostul legilor favorabile, cu‑
rierii savârşau numeroase abuzuri, în special prin rechiziţionarea cailor. Primarul 
Zalăului, alături de primarii din Cluj, Hateg, Mediaş şi Bistriţa, înaintează din 
această cauză un protest lui Georg Racozi I, care pune capăt organizării de curierat 
în Transilvania (1660).

După câţiva ani în care trimiterile poştale au avut de suferit în această zonă 
transilvană, Franz Racozi II înfiinţează Poşta Naţională Ungară, cu angajaţi în 
uniformă. Legea de funcţionare a Poştei era foarte aspră: întârzierea trimiterilor 
poştale aducea cu sine pierderea funcţiei de poştaş, iar pierderea sau deschiderea 
scrisorilor duceau la condamnarea cu moartea! Naţionalizarea Poştei are loc în anul 
1722, când Karl al VI‑lea trece serviciile poştale din mâinile familiei Paar în pro‑
prietatea statului. Tot atunci ia fiinţă Direcţia Poştală pentru Transilvania, care avea 
șase linii principale de trăsuri poştale. Una dintre acestea era Klausenburg (Cluj) 
‑ Debrecen, cu staţii la Zilah (Zalău), Bered (Mirşid), Schamlye (Şimleu) şi Kemar 
(Camăr). Tot în Sălaj mai avem staţia Galjo (Gâlgău), ce se afla pe linia Klausenburg 
(Cluj) ‑ Nagybanya (Baia Mare).

Poşta transilvană este subordonată din 1750 Directoratului Poştei Vieneze, 
care din 1755 s‑a transformat în Comisia Poştală a Curţii. Abia sub domnia lui 
Joseph al II‑lea s‑a înfiinţat o direcţie poştală pentru Transilvania, cu un oficiu prin‑
cipal la Sibiu. Localităţile cu secţii financiare erau locuri de strângere a scrisorilor, 
care de două ori pe saptamână erau expediate la următoarea staţie poştală.

La 1 ianuarie 1789 intră în vigoare noile taxe de însărcinare şi recepţie, care la 
staţia poştală Zalău arătau astfel:

‑ scrisoare simplă = 4 creiţari
‑ scrisoare dublă = 8 creiţari
‑ trimitere în străinătate = dublu taxa
‑ scrisorile recomandate se predau cu 2 ore înainte de plecarea poştei, iar cele 

simple cu 1 oră
Aceste taxe sunt valabile până în 1829, când intră în vigoare un nou tarifar:
‑ 3 staţii = 2 creiţari
‑ 6 staţii = 4 creiţari
‑ 9 staţii = 6 creiţari
‑ 12 staţii = 8 creiţari
‑ 15 staţii = 10 creiţari
‑ 18 staţii = 12 creiţari
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‑ peste 18 staţii = 14 creiţari
Maestrul poştal din Zalău (un fel de diriginte de poştă) purta haină roşie cu 

guler de catifea neagră brodat cu aur, vestă şi pantaloni albi, pălarie roşie în trei col‑
ţuri cu cocardă neagră, nasturi galbeni cu margine aurită, cizme negre cu pinteni 
şi spadă.

Rândurile de mai sus reprezintă doar o scurtă trecere în revistă a unui dome‑
niu foarte larg, cu multe posibilităţi de studiu.

Magazin Sălăjean, 20 iulie 2021
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Viorel MureşAn
Caiete Silvane

Un vocativ disperat

Anul de neliniştite semne şi reflecții, 
2020, i‑a adus lui Daniel Săuca două noi 
apariții editoriale, Aș vrea să vă rog, o selecție 
de editoriale publicate de autor în perioa‑
da 2017 – 2020, tipărită sub egida ziarului 
„Magazin Sălăjean” şi Leprozar, „gânduri de 
zi și de moarte”, Editura Şcoala Ardeleană, 
Cluj‑Napoca. Prefațatoarea primei culegeri, 
Carmen Ardelean, stabileşte câteva constan‑
te, prevalent stilistice, ale ziaristului. Într‑un 
mod justificat şi argumentat cu exemple, ea 
identifică în corpusul de editoriale, ca ma‑
triță a expresivității, stilul interogativ şi inte‑
rogativ‑dubitativ, însoțite adesea de felurite 
paradoxuri. Cu destulă îndrăzneală, în câte‑
va locuri, autoarea prefeței împinge enunțul 
spre aforism. Vom încerca, la rându‑ne, să 

lămurim de ce este Daniel Săuca un spirit polemic. Scrisul său gazetăresc tensi‑
onat, intens interogativ, este o exteriorizare verbală a unei naturi febril‑încordate. 
Formula publicistică abordată se apropie de tabletă, tocmai prin exprimarea unei 
atitudini morale, privind fapte publice, ori de cultură. Prima treime dintre articole 
au ca țintă anul centenar, 2018, iar ultimul sfert din carte e despre pandemie. Pe 
arcul de gheață dintre aceşti doi poli, gazetarul păşeşte surescitat, ori cu mefiență. 
Încă de la primul editorial, Locația inadecvării, el se zbârleşte pentru utilizarea depla‑
sată a unui lexem („locație”). De altfel, stăpânirea limbii literare înseamnă cam ju‑
mătate din deontologia profesiei de jurnalist, în concepția lui Daniel Săuca, cealaltă 
jumătate rămânând s‑o acopere verticalitatea morală. Poate că de‑aceea e iritat şi de 
Ziua Limbii Române, recurgând la un pamflet „sui‑generis”, când, într‑un ziar, dă 
peste un articol rău scris, în care sensul se izbeşte ca de un zid, dacă vrea să se ridice 
dintre enunțurile debile. Numai că revolta sa nu e întemeiată pe ură şi pe dispreț, 
el nici nu condamnă, ci doar observă cu amărăciune.

Unda polemică se păstrează şi în siajul altor subiecte, în general, legate de „țara 
vesel‑mohorâtă”, cum îşi denumeşte el oximoronic toposul tabletelor. Acestea pot 
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merge de la ticăloşia mediatică şi efectele ei, până la starea deplorabilă în care au 
ajuns lectura şi comerțul de carte în aceşti ultimi ani. Aidoma este şi în ipostaza 
de „gazetar sportiv”, ca să‑i spunem aşa, vorbind despre „mai multe Simone”, ori 
despre fotbal. Sunt însă şi teme care atrag un alt fel de ton gazetăresc. Una ar putea 
fi, după cum ne şi aşteptam, rezistența în timp a poeziei de calitate. Adică, teritoriul 
culturii şi cel al istoriei naționale impun primenire de strai verbal. Dar, să rămânem 
înțeleşi: din mefiența sa structurală, autorul nu sare direct în ditiramb, chiar dacă va 
adumbri şi boare lirică. Atunci, de pildă, când vorbeşte despre proiectul unui teatru 
la Zalău, stilul său nu devine îndată înaripat, ci doar enunțiativ, puțin melancolic. 
Şi nostalgic, ca după o fericire pierdută, cu o ardoare elegiacă, când relatează de la 
Bădăcin. Aici am simți nevoia unei precizări: prin implicare biografică şi gestică 
asertivă, editorialele lui Daniel Săuca au şi caracter de jurnal intim. Privindu‑le în‑
tr‑o oglindă imaginară (care ar putea fi şi conştiința noastră), ecoul acestor articole e 
un țipăt, un urlet, un vocativ disperat, adică o formă vie de exprimare a unui ziarist 
cu elocvență şi temperament. 

Acolo unde începe universul tematic al pandemiei se produce şi legătura, ca 
într‑un sistem de vase comunicante, între cele două cărți. Leprozar‑ul apare ca o 
lucrare gândită unitar, din moment ce autorul îi stabilise şi titlul, încă în stadiul de 
şantier: „Am teoretizat şi eu pe tema sfârşitului lumii. Într‑o pagină din Leprozar 
scriam să judecăm (cu înțelepciune) situațiile, nu oamenii” (Din vremea coronaviru-
sului, p. 110). În acelaşi loc, ca o consecință a pandemiei, se insistă mai apăsat asupra 
singurătății, temă cultivată cu predilecție în Leprozar: „«Sunt cercetări care indică 
faptul că mai mult de 20 la sută dintre persoanele de peste 60 de ani se însingu‑
rează.» Temă de meditație: singurătatea…” (id., p. 111). Termenul „Leprozar” nu 
figurează în dicționare. E o creație lexicală, prin derivare, de la lepră, cuvânt căruia îi 
sunt avute în vedere mai mult sensurile secundare şi figurate, de element nociv cu 
mare putere de răspândire, şi de om fără caracter şi fără scrupule. Sensul medical a 
dat, prin acelaşi procedeu, „leprozerie”, iar cel de‑acum e evident că vizează medii 
sociale viciate. Dar are şi un vag iz de lucru vechi, scos din uz. Deci, alegerea lui 
este simbolică. Autorul obişnuieşte să caute ceea ce este înspăimântător în cuvinte. 
În loc de motto, pune o propoziție referitoare la creația divinității: „Dumnezeu 
creează lumea încet, foarte încet”. Paginile cărții vor descrie destrămarea lentă a 
aceleiaşi creații.

Leprozar‑ul e organizat pe calupuri de texte aşezate sub câte un titlu generic, 
de obicei contras dintr‑un enunț mai expresiv. În interiorul acestor blocuri textuale 
se disting flashback‑uri, oscilând între notița diaristică şi verset, iar tematic, de la 
fişa de lectură, la însemnarea de călătorie. Prin comparație cu florilegiul de edito‑
riale, putem distinge acea dublă intenție a limbajului, tranzitivă şi reflexivă. Acolo 
vorbeşte omul exterior, descriind sau narând o realitate obiectivă, pe când aici, 
omul lăuntric se caută pe sine într‑o vorbire subiectivă: „Sunt atât de departe de 
mine: nu‑mi aud vocea, nu‑mi văd ochii, nu‑mi simt sufletul. Aproape mi‑e doar 
dorința stingerii şi a renaşterii. Glasurile unui viitor esențial adie ca vântul cuminte 
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de primăvară. Blesteme, durere, neputință, lene, isterii, patologii, morți, naşteri, 
înmormântări, cimitire, spitale, şcoli, sânge. Să fie omul un experiment continuu al 
creatorului său?” (p. 7). Tot prin comparație, prima carte fora în socialul colectiv, 
cealaltă pescuieşte într‑un subconştient individual învolburat. Interiorizând spațiile 
vizitate cu diverse prilejuri, ca şi paginile citite, apoi comentate în surdină, în scrisul 
lui Daniel Săuca e întreținut un foc romantic imanent. Asta se poate vedea cel mai 
bine într‑un poem în proză pe tema deşertăciunii, intitulat Pești în apa Iordanului: 
„Peşti mari. Mulți peşti mari. La apa Iordanului. Martori nevorbitori ai Botezului. 
Poate vorbesc şi peştii. Poate limba lor nu e înțeleasă decât de alți peşti. Probabil 
unii oameni înțeleg şi ei limba peştilor. Şi limba păsărilor. Şi limba jivinelor. Peşti 
mari. Mulți peşti mari am văzut la apa Iordanului. Şi, curios, primul gând mi‑a 
zburat la şobolanul de Veneția. Singura dată când am ajuns în serenissima republică 
acvatică m‑a izbit imaginea unui şobolan imens care se plimba țanțoş printre ruine‑
le istoriei. Printre miile de turişti grăbiți, absenți, incredibilul şobolănoc de Veneția 
mi‑a apărut ca Sfârşitul, ca supraviețuirea morții. La Yardenit peştii din Iordan parcă 
asistau ca nişte gardieni ai nemuririi la ritualica, simbolica ori ipocrita îmbăiere a 
milioanelor de creştini ce‑şi caută vindecarea. Poate vorbesc şi peştii. Poate limba 
lor nu e înțeleasă decât de alți peşti. Probabil unii oameni înțeleg şi ei limba peşti‑
lor. Şi limba păsărilor. Şi limba jivinelor. La Yardenit aproape de luminoasa linişte 
interioară am auzit parcă sâsâitul Şarpelui. Poate erau alți peşti. Ori şobolanul de 
Veneția. Probabil” (pp. 29‑30). Cum putem vedea, poemul colcăie de simboluri 
biblice.

Dar raportarea la divinitate se poate exprima şi direct, nemijlocită de simbo‑
luri. Un gând religios pur şi simplu, sub diverse forme, de la enunțul defetist, la 
rugăciune, de la interogație, la obsesie, oricum, mai prezent ca până acum şi mai 
dens, în textele autorului: „Şi dacă scrii de la stânga la dreapta, şi dacă scrii de la 
dreapta la stânga, şi dacă scrii de sus în jos, şi dacă scrii de jos în sus şi dacă citeşti de 
la stânga la dreapta, şi dacă citeşti de la dreapta la stânga, şi dacă citeşti de sus în jos, 
şi dacă citeşti de jos în sus, există un singur Dumnezeu, multidimensional” (p. 18). 
În mod nesofisticat, relația sa cea mai fecundă cu transcendentul are în vedere mo‑
rala creştină: „Şi mântuirea pare o rețetă de pilaf. Trebuie să respecți ingredientele 
din rețetar, toate regulile de preparare” (p. 19). Reflecția se poate adânci, dar cam 
în aceeaşi direcție: „Mi‑e greu să mă gândesc şi la un Dumnezeu atât de rău încât 
să‑i ofere omului suferință şi în timpul vieții şi după. Suntem un experiment continuu 
al unei divinități sadice?” (p. 27). De altfel, pentru Daniel Săuca, religia e o revelație 
perpetuă, înrudită din acest punct de vedere, cu poezia. El ştie că în legătură cu anu‑
mite lucruri nu se pun întrebări. Sau, cel mult, retorice: „În biserica ortodoxă, unde 
am asistat azi la «paosul» după Irina, am observat (cum de nu am văzut până acum?) 
un amănunt pe covorul ce face legătura între altar şi pronaos: şarpele! Poezie şi 
mântuire: să calci în picioare şarpele în drum spre altar… Şi înapoi?” (p. 98). Trăirea 
de tip religios nu cade niciodată în tabuism. Percepția de acest fel, o clipă, nu e bi‑
gotă. Am spune că dimpotrivă, poate avea aerul proaspăt al parodiei inteligente, care 
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nu profanează: „Poate «Tatăl nostru» pentru diabetici ar trebui modificat: «Leguma 
noastră cea de toate zilele…» Şi totuşi, astăzi «pâinea» a rămas esențială în alimenta‑
ția locuitorilor spațiilor producătoare de grâu, orz, secară, ovăz, porumb, sorg, mei 
şi orez. Pâinea îngerilor nu este din lumea aceasta” (p. 28).

În însemnările din Leprozar, peripețiile conştiinței mai sunt jalonate din loc în 
loc de popasuri printre cărți şi filme, dar şi de interogări în jurul scrisului. Fiorul 
satiric, prezent la tot pasul, le imprimă o seducție enigmatică. Mai cu seamă atunci 
când lunecă spre introspecție: „Ce gânduri: n‑am crezut niciodată cu adevărat, 
n‑am trăit niciodată cu adevărat… Așteptarea activă, împlinirea prin cuvinte, prin 
puterea minții. Singurătatea în lume. Nu mai putem construi nimic înăuntrul unei 
lumi aflate în putrefacție. Nu te poți lupta cu divinitatea” (pp. 52‑53). În alt loc, rân‑
durile sună parcă şi mai vehement: „Nu mi‑a plăcut, cred, niciodată să mă joc cu 
adevărat. Sunt atât de serios… Probabil nu am fost copil niciodată.// Mi‑am dorit 
toată viața casa şi singurătatea” (p. 68). Dar tocmai cuvintele vehemente fac din 
Daniel Săuca un poet. În câteva locuri din carte, pare urmărit de fantezia sinistră 
din Corbul lui E.A. Poe. O formă intermediară între proză şi vers, cu numeroase 
discontinuități, un stil eliptic, sacadat, iscă, după caz, dramatism sau lirism. Lipsa 
de cronologie şi de consemnarea locului conferă notațiilor o nuanță de ficțiune 
literară. Chiar şi atunci când, de după gândul religios, face cu ochiul moartea. În 
centrul reflecției stă condiția ființei, realitatea umană. Subiectiv şi confesiv, cu mă‑
sură, Leprozar‑ul lui Daniel Săuca e şi o carte cu fulgurații de autentică poezie.

Caiete Silvane, nr. 196/mai 2021
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nAGy stefániA
Hepehupa

Alkotóműhely Laczkó Vass 
Róberttel

2021. február 19-én részt vehettem Zilahról egy online könyv- és 
„költőbemutatón", reális idődimenzióban – a JELEN-létet megtapasz‑
talva – egy, a virtuális térben rendezett alkotóműhelyen, melynek ke‑
retein belül az érdeklődő diákoknak lehetőségük volt Laczkó Vass 
Róberttel rendhagyó módon találkozni. 

Laczkó Vass Róbert színész, költő, énekes, publicista, fotográfus, a 
Kolozsvári Állami Magyar Színház egyik kiemelkedő tagja. A zárt körű 
online‑eseményen Villanófény című verseskötetéről beszélgettünk, vala‑
mint a színészmesterség s a színház világába is betekintést nyerhettünk.

A résztvevők többsége a Kontaktok nevű magyar irodalom tehetséggon‑
dozó szakkör líceumi oktatási színterének VII. évfolyamához tartozó diák volt: 
Balla Eszter, Kocsis Hannah Bella, Kovács Lehel Lénárd, Topai Emese, Nagy 
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Stefánia, akikhez Misinszki Dávid és Tönkő Angéla mint „külsősök” csatlakoz‑
tak, valamint jelen voltak a szakkört vezető pedagógusok: Szabó Katalin, a zilahi 
Silvania Főgimnázium tanára és Kovács Tünde, a zilahi tanítóképző és a Silvania 
Főgimnázium tanára, aki egyben az alkotóműhelyünk moderátora is volt.

Laczkó Vass Róbert a székelyudvarhelyi Benedek Elek Tanítóképző növendé‑
ke volt, majd a kolozsvári Babeş‑Bolyai Tudományegyetem Színházművészeti 
Karán szerzett oklevelet 2000‑ben Csíky András és Keresztes Attila osztályában. 
Azóta a Kolozsvári Állami Magyar Színház társulatának tagja, valamint rendsze‑
res munkatársa a Kolozsvári Magyar Operának. Az utóbbi években rendszeresen 
látható‑hallható zenés‑irodalmi előadóesteken, amelyeknek összeállítója, társszer‑
zője is egyben. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 2019‑ben Gr. Bánffy 
Miklós‑díjat adományozott neki szerteágazó kultúrafenntartó, közösségformáló 
és ‑megtartó fáradhatatlan tevékenységéért, ugyanakkor 2018‑ban a Keresztény 
Szó Nívódíját is megkapta, valamint két alkalommal is részesült a Communitas 
Alkotói Ösztöndíjban. Az elmúlt évek során publikált írásai számos irodalomked‑
velő tetszését nyerték el. Megjelent kötetei: Trógeregyetem, Exit Kiadó, Kolozsvár, 
2014; Felix culpa, Exit Kiadó, Kolozsvár, 2016; Szonettek a Kálváriára, Exit Kiadó, 
Kolozsvár, 2018; Nyitott szemmel I-VI, Exit Kiadó, Kolozsvár, 2015‑2020; Villanófény, 
Exit Kiadó, Kolozsvár, 2019.

Alkotóműhelyünk során megtudtuk, hogy Villanófény című kötetében 
többszáz „haikuforma” található, ugyanakkor az olvasó a kötetben többször ta‑
lálkozhat haigával is. Ez nem más, mint az irodalom és képzőművészet társítása, 
ahol a kép és a szó között jelentéstartalmi összefüggés alakul ki.

A lendületes, tartalmas beszélgetés során mélyebben elmerülhettünk a 
kötet világában, s a gondolati síkon ható haikuértelmezésben is részünk volt. 
Közelebbről megvizsgálhattunk egy‑egy haikut, annak üzenetét, jelentéstartal‑
mát boncolgatva pedig nemcsak mi, diákok és résztvevők mondhattuk el a vé‑
leményünket, hanem maga Laczkó Vass Róbert is megosztotta saját szövegével 
kapcsolatos gondolatait, asszociációit. Hallhattuk, hogyan gondolkodik, mit lát, 
mit vesz észre a világban, mi kelti fel és tartja éberen a figyelmét, mi működteti 
fantáziáját... 

Laczkó Vass Róberttől a színházzal, valamint az alkotással, írással kapcsolatos 
kérdéseinkre is választ kaphattunk:

‑ A haiku szóban a „hai” szó jelentése „színész”. Tudatosan választottad ezt a versfor-
mát, van-e köze ahhoz, hogy színész is vagy?

‑ Ez az egyik kézenfekvő magyarázata, mert nagyon imponáló egy színész 
számára, aki nem is igazi költő, csak úgy csinál, mintha az lenne, vagyis eljátssza 
azt, hogy költő. 

‑ Milyen érzés színésznek lenni?
‑ Erre van a klasszikus poénom: jó! Bővebben? Nem jó. Viccet félretéve: nem 

gondolom, hogy ez különleges dolog lenne, vagyis csak annyira különleges, mint 
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amennyire különleges jó cipésznek lenni. Vannak ugyanis szakmai fogások, ame‑
lyeket meg kell tanulni, anélkül nem működik.

‑ Hogyan lehet legyőzni az izgulást? Vannak‑e technikák, melyeket évek alatt 
kifejlesztettél?

‑ Először is jó, ha biztos vagy abban, amit csinálni szeretnél. Ahhoz, hogy 
biztos legyél, készülni kell, föl kell mutatni valamit. Ha én valamire készültem, és 
tudom, hogy mire, bármilyen gikszer következik be – például elfelejtem a szöveget, 
de tudom a szövegrész tartalmát –, akkor át lehet rajta lendülni. Ez az improvizáció 
lényege. Fontos a jó partner is: ha rábízod magad, akkor tudod, hogy bármi történik 
veled a színpadon, nem fog cserbenhagyni, és ez oldja a feszültséget.

- Mi a legrosszabb dolog, ami történhet egy előadóval a színpadon?
‑ Úgy szoktam ezt megfogalmazni, hogy „halálfélelem” egy olyan előadásban 

játszani, amiben nem tudod, hogy mi a feladatod, vagyis nem világos, hogy ki vagy 
és mit játszol. Ha kiszállsz a jelrendszerből, amelyben létezned kellene, a néző csal‑
hatatlanul megérzi.

- Hogyan kezelhetjük mi, fiatalok a minket vagy saját alkotásainkat ért negatív kritikákat?
‑ Megéri egy kritikai észrevételt háromszor is átrágni. Ami első olvasatra 

szőrösnek tűnik, az nem biztos, hogy második olvasatra már az, ami viszont har‑
madik olvasatra is bántó, azzal a kritikával nem érdemes foglalkozni. Az ember 
tisztában van azzal, hogy milyen hiányosságai lehetnek, és hogyha azokra a hi‑
ányosságokra fölhívják a figyelmét, akkor azon érdemes elgondolkodni. Viszont 
ha valami szurkapiszkáló és harmadik olvasatra is bántó, akkor valószínűleg bántó 
szándékkal is született. Én nem vagyok jó kritikaolvasó, nem szeretem a kritikákat 
olvasgatni. Ha valaki rendszert csinál ebből és folyamatosan szükségét érzi a vissza‑
jelzéseknek, akkor elmegy a kedve az alkotástól.

- Az utazások által szerzett élmények, az új kultúrák keltette benyomások hogyan nyil-
vánulnak meg az alkotásaidban?

‑ Lecsapódnak például egy‑egy rövidebb vagy nagyobb lélegzetvételű szö‑
vegben. Ezeknek az utazásoknak köszönhető a Nyitott szemmel c. sorozat is, amit 
Kolozsváron élőben vezetek, és aztán kötetekben jelenik meg. Ezek nem az én 
történeteim, de valószínűleg nem csinálnám a sorozatot, ha nem érezném az ízét 
annak, hogy mit jelent utazni. Nem abban az értelemben, hogy az ember hogyan 
tudná Aranyhomokon lógatni a lábát, és nem csinálni semmit, hanem hogy mi 
minden színesedik érdekessé az ember fejében. Ami igazán megfogja az embert, 
arra nagyon sokáig emlékszik. Ha például előveszek egy fényképet vagy egy írást, 
amely ezekből az élményekből született, akkor egy csomó dolog eszembe jut, ami 
történt egy‑egy ilyen utazás során. Mindenképpen van lenyomata, még a színház‑
ban is, az utazó ugyanis érdekes figurákat, emberi karaktereket lát. Itthon a hasonló‑
kra nem figyelünk fel, de ismeretlen környezetben, amely egyfajta bizonytalansági 
faktor, az érzékeink sokkal inkább ki vannak élesedve a megfigyelésre, az élmények 
pedig összeépülnek az ember fejében.

- Rengeteg impulzus ér, hogyan tartasz rendet?
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‑ Sehogy. Az effajta káoszban rendszer van anélkül is, hogy a káoszt alkotó 
elemeket bármilyen módon rendszereznénk. Ez egy teremtő, alkotó fantázia.

- A másoktól hallott szavakból vagy mondatokból az eredetihez hasonló szándékú vagy 
teljesen más szövegek jönnek létre?

‑ Van egy, a pedagógiában is hasznosítható alaptétel, amely szerint semmi sin‑
cs az értelemben, ami előzőleg ne lett volna az érzékekben. John Locke filozófus 
mondása. Amit nem láttam, nem érzékeltem, nem tapasztaltam, arról semmilyen 
fogalmam nincs a fejemben. Szerintem az alkotó fantázia az, amely a meglévő mo‑
zaikdarabkákból kirak valamit. Ugyanazok az alapanyagaim, amelyekből számos 
más szerző építkezik.

- Melyik lenne az a színpadi szerep, amit szívesen eljátszanál a közeljövőben?
‑ Van egy szerepálmom, ami játszható színházban és operaszínpadon is. 

Victor Hugo A király mulat c. verses drámájának főhőse, Triboulet egy udvari 
bolond. Az egyik monológjával felvételiztem a főiskolára. Nos, ez a figura az ope‑
raszínpadról inkább ismerős: ott Rigolettónak hívják. El kell telnie bizonyos idő‑
nek, hogy az ember hangilag is „megérjen” egy ilyen szerepre, de úgy gondolom, 
már nincs olyan sok hátra, hogy megfeleljek a kihívásnak. Életkoromnál fogva is 
értem, mi működtet egy ilyen figurát, és belátom, hogy bizonyos szerepekhez 
kell a figura korának megfelelő érettség.

- Van szöveged, mely több kötetben is szerepel. Hogy döntöd el, hogy melyik szöveget 
viszed át a következő kötetbe?

‑ Egyrészt megszüli a kontextus, másrészt vannak kedvenceim, amelyeknek 
megágyazok akkor is, ha nem illeszkednének, mert szeretem őket.

Amíg Laczkó Vass Róberttel beszélgettünk, repült az idő. Mindannyiunk 
számára nagyon tartalmas és érdekfeszítő beszélgetés volt. 

Ezt követően úgy a résztvevő diákok és tanárok tollából, mint Laczkó Vass 
Róbert tollából is születtek természeti képek (Kovács Tünde fotói) inspirálta ha‑
igák. Neki négyet kellett írnia, nekünk lehett kevesebbet is...
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Az alkotóműhely minden résztvevője pozitív visszajelzésekkel nyilatkozott 
az online tevékenységről, hatalmas élmény volt számunkra Laczkó Vass Róbert 
jelenléte, a vele folytatott eszmecsere és szövegértelmezés felfrissítően és izgal‑
masan hatott, és ezáltal egy új perspektívát nyerhettünk a különböző kultúrákról, 
a kortárs irodalomról, az alkotásról és a színház világáról.

Köszönjük Laczkó Vass Róbertnek az élménydús tapasztalatokat nyújtó 
együttlétet és a magyartanárnőnek, Kovács Tündének a szervezést!

Hepehupa, 2021/1 

Interviul cu actorul și poetul clujean Róbert Laczkó Vass a fost rea‑
lizat în cadrul unui atelier online de creație. Această întâlnire a fost orga‑
nizată pentru liceenii iubitori de literatură de prof. Tünde Kovács și prof. 
Katalin Szabó, profesori ai Centului Județean de Excelență la disciplina 
limba și literatura maternă maghiară. În cadrul întâlnirii au fost realiza‑
te haigi, adică haiku-uri ilustrate cu imagini. Domnul Laczkó Vass a fost 
intervievat despre tehnicile sale de creație, dar și despre modalitățile de a 
absorbi frământările de dinaintea spectacolelor. Autoarea interviului este 
elevă la Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău.
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sebAstiAn olAru
Agerpres

Sălaj: Proiect inedit la Zalău - ai 
carte, ai parte... de distracţie în 

curtea şcolii 

„Ai carte, ai parte!", un proiect al Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu”, una 
dintre cele mai mari din Zalău, prin care se dorea stimularea apetitului elevilor 
pentru lectură, s‑a transformat, miercuri, într‑o inedită iniţiativă prin care curtea 
unităţii de învăţământ fost transformată într‑un imens teren de joacă, în vederea 
continuării educaţiei formale din sala de clasă.

Iniţiativa a beneficiat de sprijinul administraţiei locale, al mediului de afaceri 
şi de implicarea voluntară a cadrelor didactice.

Astfel, prima zi de şcoală după vacanţa de primăvară a fost una extrem de 
animată în curtea Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” din Zalău, cu copiii jucând 
şotron, admirând planetele din sistemul nostru solar, buchisind tabla înmulţirii sau 
pur şi simplu alergând de la un desen la altul. De departe, atracţia principală a fost 
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gardul şcolii, pe care doritorii şi/au putut lăsa amprenta palmelor, după ce mâinile 
le‑au fost pictate cu o vopsea specială.

„Astăzi am venit aici să‑mi pun amprenta pe zid. Sunt foarte frumoase aceste 
jocuri şi abia aşteptăm să ne jucăm cu ele. Prima zi de şcoală este foarte frumoa‑
să”, spune, cu un zâmbet larg pe faţă, Matei, elev în clasa a III‑a la Şcoala „Mihai 
Eminescu”.

Proiectul inaugurat miercuri, în chiar prima de şcoală după vacanta de primă‑
vară, a pornit de la o idee a unui inimos grup de cadre didactice din cadrul şcolii, 
care, în urmă cu doi ani, s‑au gândit să încurajeze şi să susţină apetitul pentru lec‑
tură remarcat la mulţi dintre elevi, prin transformarea unei clădiri abandonate din 
curtea unităţii de învăţământ într‑o mini‑bibliotecă.

Pentru a obţine finanţare pentru acest proiect, pe care l‑au intitulat „Ai carte, 
ai parte!”, au solicitat sprijin financiar unor multinaţionale din Zalău. Din discuţiile 
cu reprezentanţii companiilor, a rezultat o idee mult mai generoasă, care a inclus şi 
reamenajarea unei părţi din curtea şcolii, pentru activităţile în aer liber ale elevilor.

„Pentru că suntem la şcoală, avem în centrul atenţiei copiii şi lumea lor. O 
lume a culorilor, prieteniei sincere, a imaginaţiei debordante, a spiritului jucăuş. 
Elevii sunt inspiraţia nostră şi pentru că nu ne este deloc indiferent ceea ce se în‑
tâmplă cu ei, am ales să ne implicăm. (...) Am iniţiat proiectul de parteneriat educa‑
ţional cu titlul «Ai carte, ai parte!» din dorinţa de a pune la dispoziţia copiilor un loc 
atractiv, colorat şi funcţional în acelaşi timp, dar şi din nevoia de siguranţă în curtea 
şcolii. La început au fost nişte idei disparate, ca nişte flash‑uri, legate de lectură, de 
jocuri cu caracter practic‑aplicativ, iar mai apoi totul a prins contur, liantul fiind 
ideea de siguranţă. De‑a lungul timpului am constatat că elevii şcolii noastre sunt 
preocupaţi de lectură. Acest lucru se poate observa prin faptul că, la nivelul claselor, 
există cluburi de lectură şi strategii personalizate de promovare a lecturii. Îi vedem 
de multe ori citind în curte, putând fi un exemplu pentru alţi elevi. Astfel, am con‑
siderat că ar fi oportun ca, în curtea şcolii, să existe locuri special amenajate pentru 
cititori şi o bibliotecă deschisă care să funcţioneze după principiul «Ia o carte, lasă 
o carte!»”, a precizat, le festivitatea de inaugurare, unul din iniţiatorii proiectului, 
profesoara de învăţământ primar Mirela Cimpoieş.

Ba mai mult, iniţiatorii proiectului au considerat că o parte din curtea şco‑
lii trebuie să fie gândită şi amenajată astfel încât să permită continuarea educaţiei 
formale din sala de clasă, având în vedere că activităţile în aer liber pot şi trebuie să 
susţină curricula de studiu pentru cât mai multe materii. Spre exemplu, învăţarea 
literelor, a numeraţiei, a fracţiilor sau a punctelor cardinale devine mai aplicată şi 
concretă dacă se desfăşoară prin joc, într‑un spaţiu amenajat corespunzător cu aju‑
torul marcajelor speciale pe asfalt, a spus profesoara Mirela Cimpoieş.

Echipa Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” a avut alături în proiect parteneri 
atât din mediul privat, cât şi din administraţia locală.
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Astfel, o multinaţională a finanţat decorarea curţii şcoli cu jocuri funcţionale, 
administraţia locală a asfaltat spaţiul dedicat proiectului, iar o altă multinaţională a 
donat cărţile necesare.

„Sunt oameni cu viziune, cu o reală cultură a voluntariatului, receptivi la ne‑
voile comunităţii, deschişi spre educaţie, care au înţeles ethosul şcolii şi impactul 
proiectului. Cu ajutorul lor am adus culoare în curtea şcolii prin amplasarea acestor 
jocuri funcţionale de asfalt, am renovat vechiul chioşc pentru a‑l putea transfor‑
ma într‑o bibliotecă deschisă, am recondiţionat paleţi din care s‑au realizat rafturi 
pentru peste 500 de cărţi şi, spunem noi, am adus zâmbete şi bucurie în joaca şi 
învăţarea viitoarelor generaţii de elevi”, a adăugat Mirela Cimpoieş.

Totul a inclus o substanţială muncă de voluntariat din partea cadrelor didacti‑
ce, dar şi a unor angajaţi din cele două companii.

Proiectul este, în primul şi în primul rând, despre voi, despre copiii acestei 
şcoli, care sperăm că veţi avea pauze deosebite de acum încolo, iar legat de modul în 
care acest proiect a fost implementat, doresc să felicit această simbioză între colecti‑
vul de cadre didactice foarte implicat, autorităţile locale şi companiile locale care au 
participat la proiect”, a declarat, la rândul ei, Codruţa Hodrea, reprezentant al uneia 
dintre companiile implicate în proiect.

Proiectul de reamenajare a unei părţi curţii Şcolii Gimnaziale "Mihai 
Eminescu” din Zalău, astfel încât copiii să‑şi petreacă în mod activ pauzele din‑
tre ore este realizat în premieră pentru unităţile de învăţământ din judeţ, iar acest 
exemplu ar putea fi multiplicat şi la alte şcoli. 

Agerpres, 5 mai 2021
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Sălaj: „Rădăcini” - tema celei 
de-a X-a ediţii a Simpozionului 

„Arta În Grădină”, de la Grădina 
Botanică Jibou

„Rădăcini” a fost tema ediţiei aniversare, cea de‑a X‑a, a Simpozionului „Arta 
În Grădină”, eveniment desfăşurat la Grădina Botanică din Jibou, la care au fost 
prezenţi artişti din România şi Ungaria şi care s‑a încheiat, marţi seara, cu vernisa‑
jul unei expoziţii alcătuită din lucrările realizate de participanţii la tabăra de creaţie.

„Timpul a zburat parcă de acum 10 ani, când ne‑am întâlnit prima dată pentru 
a discuta ideea de a face un simpozion de arte vizuale la Grădina Botanică. Au fost 
10 ediţii foarte reuşite şi sperăm, şi cu sprijinul primăriei oraşului Jibou, să edităm 
anul acest un album aniversar. Prin tematica aleasă la ediţia din acest an, ideea de 
rădăcini ne incită şi ne dă o senzaţie de legătură cumva cu trecutul, dar şi o legătu‑
ră cu plantele. Eu spun că a fost o temă foarte bine aleasă şi merge foarte bine pe 
partea artistică. Rădăcinile plantei, până la urmă, sunt partea ei esenţială, partea care 
o fixează, parte care o defineşte în spaţiu. Sigur că şi frunzele au rolul lor, dar fără 
rădăcini, o plantă greu supravieţuieşte. Puţine sunt acele specii din lumea botanică 
ce nu au nevoie de rădăcini. Cum toţi avem rădăcini undeva, inevitabil rădăcini‑
le sunt cele care ne leagă fie de locul unde ne‑am născut, fie de locurile care ne 
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sunt dragi”, a declarat, în deschiderea evenimentului, directorul Grădinii Botanice 
Jibou, Cosmin Sicora.

La a X‑a ediţie a Simpozionului „Arta În Grădină” au participat artiştii: Florin 
Gherasim (Cluj‑Napoca), Ioan Gîscă (Cluj‑Napoca), Lucian Muntean (Bucureşti), 
Mariana Paşcalău (Ungaria), Alexandru Picovici (Turda), Maria Mariana Picovici‑
Codorean (Turda), Nicolae Suciu (Baia Mare), Radu Şerban (Cluj‑Napoca) şi 
Sorin Tirt (Cluj‑Napoca).

Radu Şerban, unul din iniţiatorii evenimentului, a menţionat, la rândul său, 
faptul că în cele 10 ediţii de până acum s‑au creat numeroase lucrări de artă, o parte 
din fiind donate de artişti instituţiilor organizatoare, respectiv Centrului de Cultură 
şi Artă al Judeţului Sălaj, Centrului de Cercetări Biologice Jibou şi Primăriei Jibou.

„Am ajuns la ediţia a X‑a, iar în timpul acesta au trecut pe la Grădină 70 de 
artişti. Aceşti artişti sunt din cele mai importante centre din ţară, dar am avut şi 
invitaţi din Ungaria, Polonia, Rusia, Canada, SUA şi alte ţări. Eu spun că deja avem 
o arhivă importantă de opere de artă. (...) Instituţiile organizatoare îşi dezvoltă şi o 
colecţie de artă. Artiştii, prin generozitatea lor, donează aceste lucrări”, a precizat 
Radu Şerban.

În cadrul simpozionului, artiştii au realizat picturi prin diferite tehnici, foto‑
grafii stilizate, au făcut o excursie de documentare la bisericile de lemn din localită‑
ţile Domnin şi Bulgari şi au organizat ateliere de scriere creativă şi artă cu zece copii 
de la Centrul de plasament Jibou.

Agerpres, 1 septembrie 2021
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Sălaj: Povestea costumului 
popular de pe Valea Barcăului, 
spusă în cadrul unui concurs 

inedit

Peste 30 de localnici, de la copii la vârstnici, de pe Valea Barcăului au îmbră‑
cat, miercuri, costumele tradiţionale moştenite de la bunicii şi străbunii lor şi le‑au 
prezentat, alături de poveştile lor, la căminul cultural din Valcău de Jos, într‑un in‑
edit concurs ce a avut ca scop descoperirea, conservarea şi promovarea costumelor 
populare dintr‑una din cel mai bine conservate zone etnografice din Sălaj.

Concursul cu premii în bani „Povestea costumului popular de pe Valea 
Barcăului” a fost organizat de Asociaţia Atelierul de Joc Popular şi Asociaţia Salvăm 
Casele Albastre Pe Valea Barcăului, premiile, în valoare totală de 2.500 lei, fiind 
oferite cu sprijinul Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj.

„Astăzi avem un eveniment prin care vrem să salvăm costumele populare, 
lumea să fie motivată să nu le mai vândă şi să nu le mai ducă peste hotare, să înveţe 
să aprecieze munca bunicilor şi străbunicilor noştri şi să înţeleagă valoarea lor”, a 
declarat pentru AGERPRES Felicia Sabău, una dintre iniţiatoarele evenimentului.

Pasiunea Feliciei Sabău pentru costumele populare datează de aproape 20 de 
ani şi a început cu straiele rămase de la bunicii ei.
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„Am început să colecţionez costume de aproape 20 de ani. Am început cu 
costumele bunicilor. Fratele meu a demolat casa bunicilor şi eu am salvat ce s‑a 
putut de acolo. Am adus la mine zadiile, spăcelele şi cojoacele şi am vrut să‑mi fac o 
mică expoziţie acasă. Dar, în timp, pasionată de costumul popular, am tot colecţio‑
nat costume, până când nu mi‑a mai ajuns casa şi atunci am decis să relocăm o casă 
tradiţională. Acum avem deja în proiect o a doua şi o a treia casă, tot tradiţionale, 
pe care să le relocăm şi vom continua cât ne mai ţin puterile. Am primit sprijin din 
partea Centrului de Cultură şi Artă Sălaj şi a Primăriei din Valcău de Jos”, a spus 
aceasta.

Prezentă în juriul de la evenimentul de miercuri, Camelia Burghele, etnograf 
la Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, a subliniat că Valea Barcăului este o 
zonă specială în ceea ce priveşte costumele populare de aici.

„Acest concurs îşi propune, în primul şi primul rând, să sensibilizeze, să sti‑
muleze, să le arate tuturor oamenilor simpli de pe Valea Barcăului, pentru că la 
acest eveniment participă ţăranii simpli de aici, cât este de important costumul tra‑
diţional şi cât e de valoros, mai ales că e un costum absolut special pentru zona 
Sălajului. E un costum foarte vesel, colorat de cele mai multe ori cu flori, e un 
costum tineresc, e un costum cusut cu aţă colorată pe pânză de cânepă, cu spăcel 
şi poale largi. Zadiile (şorţurile ‑ n.r.) sunt negre, plisate foarte mărunt”, a explicat 
etnograful.

Potrivit acesteia, pliurile zadiei erau realizate în trecut printr‑o tehnică neobiş‑
nuită, mai puţin cunoscută.

„Pentru că nu aveau cu ce să pliseze aceste zadii, fetele, atunci când scoteau 
pâinea caldă din cuptor, o aşezau peste aceste pliuri, bineînţeles cu un ştergar alb 
peste. Pâinea fierbinte şi umedă plisa o parte din zadie. Săptămâna viitoare, când 
scoteau pâine din cuptor, iar făceau o bucată de zadie, până când reuşeau să plise‑
ze toată zadia. Acesta este secretul tradiţional al acestor zadii plisate foarte, foarte 
mărunt, de pe Valea Barcăului. Ca să facă un costum de felul acesta, în mod sigur 
lucrau cel puţin un an de zile”, a menţionat Camelia Burghele.

Proiectul de salvare şi promovare a costumului popular de pe Valea Barcăului 
va continua, prin reproducerea sa de către femeile din sat şi inclusiv prin reluarea 
cultivării de cânepă, din care se produce pânza costumelor.

„Cele mai vechi costume au în jur de 120 de ani. Avem femei care însă mai 
ţes, avem femei care cos şi reproducem modele vechi, prin tehnica cusutului 'pă 
laibăr', cu flori mici, mărunte, specific Văii Barcăului. La poale avem 'ciurul' şi 'ci‑
pca', adică dantelă realizată pe pânză. Costumele sunt făcute din cânepă, încă mai 
avem pânză salvată. Intenţionăm, pe viitor, să punem şi un lan de cânepă şi avem 
şi instrumentele pentru prelucrarea cânepii, inclusiv războiul de ţesut”, a mai spus 
Felicia Sabău. 

Agerpres, 8 septembrie 2021
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Proiectul cu juniorii de la SCM 
Zalău prinde contur: Peste 60 de 

copii legitimaţi!

În doar câteva luni, clubul Primăriei a format patru grupe de juni‑
ori, de care se ocupă antrenorii Claudiu Cornaci şi Laurean Flonta. La 
începerea competiţiilor de juniori SCM Zalău îşi propune să aibă echipe 
la juniori C, D şi E, iar în cel mult doi ani să se înscrie şi în Campionatul 
Naţional de juniori republicani

Dacă în primul sezon de existenţă, problema juniorilor de la SCM Zalău a 
fost rezolvată odată cu colaborarea care s‑a făcut cu CS Viitorul Zalău, din vară, 
SCM Zalău a decis să schimbe liniile.

Nu a mai făcut nicio colaborare cu vreun club din Sălaj şi a mers pe cont pro‑
priu, astfel că a decis să pună bazele pe copii şi juniori. Mai întâi a adus în club doi 
antrenori cu experienţă la nivel de copii şi juniori, este vorba de Claudiu Cornaci 
şi Laurean Flonta.

Călin oniCAş
Sportul Sălăjean
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S‑a dat startul înscrierilor pentru formarea grupelor, iar în doar câteva luni, 
SCM Zalău a ajuns să legitimeze peste 60 de juniori.

Faptul că SCM Zalău nu percepe taxă de înscriere pentru instruirea juniorilor 
şi asigură în mod gratuit baza de antrenament, materialele necesare pregătirii, cât 
şi participarea în competiţiile amicale şi oficiale a contat, astfel că din vară şi până 
acum, clubul Primăriei a format nu mai puţin de patru grupe.

„S‑au format patru grupe şi avem în jur de 60 de juniori legitimaţi. Aşteptăm 
cât mai mulţi copii la SCM Zalău, unde condiţiile sunt foarte bune şi toţi juniorii 
beneficiează de gratuitate”, spune antrenorul Claudiu Cornaci.

Deocamdată, juniorii de la SCM Zalău nu au apucat să joace în nicio compe‑
tiţie oficială, dar SCM Zalău se va înscrie în campionatele de juniori C, D şi E, care 
sunt organizate de AJF Sălaj.

SCM Zalău are patru grupe formate: 2006 – 2007, 2008 – 2009, 2010 – 2011 
şi 2012 – 2013

Grupele 2006 – 2007 şi 2012 – 2013 sunt antrenate de Claudiu Cornaci, iar la 
grupele 2008 – 2009 şi 2010 – 2011, antrenor este Laurean Flonta.

„Ne-am antrenat în această perioadă la stadion, sau la terenurile cu 
suprafaţă sintetică cu respectarea normelor aflate în vigoare. Nu am dis‑
putat meciuri, dar când se vor deschide competiţiile, ne vom înscrie în 
campionatele de juniori C, D şi E, iar în următorii doi ani ne dorim  for‑
marea unor grupe de juniori republicani”, a declarat Claudiu Cornaci.

Sportul Sălăjean, 10 ianuarie 2021
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INTERVIU – Obiective mai 
îndrăzneţe la Şimleu Silvaniei. 

Ioan Gurzău: „Vrem un sezon mai 
bun. Aş vrea ca suporterii să nu 

mai stea pe la garduri şi pe garaje 
şi să ne bucurăm împreună pe 
stadion de victoriile echipei!”

La finalul lunii mai, a intrat în vacanţă şi Sportul Şimleu. E vorba despre jucă‑
tori, deoarece conducerea şi staff‑ul administrativ lucrează de zor şi acum. În mo‑
mentul în care reporterii de la ziarul Sportul Sălăjean au trecut pragul Stadionului 
MĂGURA, pe „dreptunghiul verde” mişunau mai mulţi muncitori de la firma ce 
întreţine gazonul. 

La mijlocul terenului se afla Ioan Gurzău, care nu se mai oprea din discuţi‑
ile telefonice. „La noi nu e vacanţă, ba, mai mult, acum avem mai multă muncă. 
Transferuri de jucători, discuţii pentru aducerea noului antrenor, probleme admi‑
nistrative, sunt multe…”, ne anunţă preşedintele clubului.



152 • Anuarul presei sălăjene 2021  / Călin Onicaş

L‑am contactat şi noi pentru un mic interviu, în ce priveşte ultimele veşti de 
la echipă. Deşi e o grupare mică, la Sportul Şimleu nu lipsesc noutăţile, atât la ni‑
vel de bancă tehnică, cât şi la nivel de lot. Cel mai important, însă, este faptul că la 
poalele Măgurii optimismul este la el acasă, deşi bugetul este unul precum oraşul, 
unul mai micuţ…

Reporter: Care este situaţia cu noul antrenor?
Ioan Gurzău: Sperăm ca în această săptămână să soluţionăm problema şi să 

ne înţelegem cu unul dintre cei doi tehnicieni pe care i‑aţi nominalizat voi în zilele 
trecute.

Rep.: Da, pe surse am auzit că ar fi vorba despre Dacian Nastai şi 
Alin Minteuan…

I.G.: Mi‑aş dori ca unul dintre cei doi să vină pe banca Şimleului. Sper să şi 
reuşim asta, în această săptămână.

Rep.: Fiecare dintre cei doi are în spate un CV important. În aceste 
condiţii, la Şimleu se doresc obiective mai îndrăzneţe decât în sezonul 
trecut?

I.G.: După cum se preconizează, campionatul o să fie cu play‑off şi play‑out. 
Noi ne dorim să fim în play‑off şi vom face de aşa natură ca asta să fie strategia 
clubului.

Rep.: Care este situaţia la nivel de lot?
I.G.: Dintre cei care au jucat în sezonul trecut, doar Bodis Norbert a ple‑

cat. Noi vom aduce în următoarea perioadă trei‑patru jucători să completeze lotul, 
pentru ca atunci când vom avea probleme de lot, cum am avut de exemplu în 
primăvară, să avem soluţii pe bancă. Să nu mai facem experimente, cu juniori sau 
portari.

Rep.: Da, Sportul are nu mai puţin de patru portari în lot, vor rămâ‑
ne toţi?

I.G.: Teoretic, o să rămână toţi. Noi vrem să facem echipa a doua, care să 
evolueze în Liga a V‑a. Atunci, cei care nu joacă la prima echipă, vor juca la echipa 
a doua.

Rep.: Care este situaţia lui Ismael Guiti?
I.G.: Ismael este în Franţa la tratament şi urmează să ne dea un răspuns, în 

funcţie de sănătatea lui. El ne‑a promis că decât să meargă în altă parte, preferă 
să vină la Şimleu, unde tot ce s‑a promis s‑a concretizat, faţă de alte locuri din 
România în care a mai fost.

Rep.: Ce le promiteţi iubitorilor fotbalului din Şimleu Silvaniei şi din 
zonă pentru noul sezon?

I.G.: Le promit că rezultatele din următorul sezon vor fi mai bune decât cele 
din sezonul trecut. M‑aş bucura foarte mult ca fanii să poată veni la stadion şi să 
nu mai avem restricţiile pe care le‑am avut sezonul trecut cu pandemia. Aş vrea ca 



Călin Onicaş /  Anuarul presei sălăjene 2021 • 153

suporterii să nu mai stea pe la garduri şi pe garaje şi să ne bucurăm împreună pe 
stadion de victoriile echipei.

Rep.: În perioada următoare vor fi alegeri la Primăria Şimleu. Aţi 
discutat cu candidaţii despre situaţia financiară? Aţi primit asigurări că 
veţi avea parte de susţinere financiară?

I.G.: Eu am avut o discuţie cu Cristian Lazăr, singurul care m‑a contactat din‑
tre candidaţi. El a zis că avem toată susţinerea lui. Ştim că avem parte de susţinerea 
lui, pentru că el a fost la toate meciurile noastre. Este un iubitor de fotbal şi aspiraţia 
sa va fi să avem rezultate şi mai bune cu echipa de fotbal. Bugetul nostru va fi în 
funcţie de rezultate noastre.

Sportul Sălăjean, 21 iunie 2021


HC Zalău, medalie de bronz în 
Cupa României!

În finala mică, tânăra echipă a Zalăului a reușit să învingă Rapid 
București – formaţie care în acest an a făcut mai multe achiziţii de marcă, 
cucerind astfel medaliile de bronz

Probabil că mulţi au spus că meciul făcut ieri de HC Zalău în faţa redutabilei 
CSM Gloria Buzău a fost doar o întâmplare. Mai bine de 50 de minute, sălăjen‑
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cele au avut sâmbătă avans în faţa echipei cu unul dintre cele mai mari bugete din 
România. 

Până la urmă, Buzăul s‑a calificat în finala mare, în timp ce HC Zalău urma 
să se dueleze în finala mică a Cupei României cu CS Rapid Bucureşti, o altă 
grupare în care s‑a investit imens în ultima perioadă.

Însă, şi de data aceasta, am văzut că nu bugetul joacă în teren. Duminică dimi‑
neaţa, la Brăila, HC Zalău a dat o lecţie de handbal Rapidului, pe care a condus‑o 
aproape în permanenţă.

Nu au lipsit nici momentele tensionate, precum cel de la startul reprizei se‑
cunde, când Mouna Jlezi a fost aruncată de o adversară până în Gheorghe Tadici!?

În mai multe momente, şi tehnicianul Zalăului a fost un pachet de nervi, fie 
pentru unele greşeli ale elevelor sale, fie pentru unele decizii ale brigăzii de arbitri. 
Tadici a fost eliminat două minute, iar pe final – când tensiunea era la cote maxime – a 
primit şi cartonaşul roşu.

Până la urmă, totul a ieşit foarte bine şi HC Zalău a reuşit să învingă Rapid 
Bucureşti, cucerind astfel medaliile de bronz! Într‑o competiţie în care nu erau 
creditate cu absolut nicio şansă, Alexandra Dindelegan şi compania au urcat 
pe podium.

Dacă succesele în faţa formaţiilor Ştiinţa Bucureşti şi „U” Cluj erau pre‑
vizibile, victoria din semifinale cu Rapid poate fi considerată o mare surpriză, o 
surpriză frumoasă pentru iubitorii handbalului din Sălaj.

Înseamnă ceva pentru echipa de puştoaice a Zalăului să depăşeşti un adversar 
în lotul căruia se află internaţionalele Eliza Buceschi, Sorina Târcă sau Laura 
Popa, dar şi alte handbaliste titrate precum Oana Letfer (fostă Manea), Claudia 
Constantinescu sau stranierele Lopez Herrero Marta sau Fernandez Fraga 
Alicia.

Pentru această performanţă, merită felicitări toate jucătoarele şi staff‑ul tehnic 
şi administrativ!

HC Zalău – CS Rapid Bucureşti 26 – 24 (15 – 14)

Sportul Sălăjean, 29 august 2021
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Războiul de gherilă al culturii, 
al artei: Cei care tac – cel mai 

bun concert CORBU, varianta cu 
trupă

Când s‑a tras cortina, lăsând scena la vedere, aranjată pentru concert, a fost ca 
o gură de aer după ce ai stat prea mult scufundat sub apă. O altă lume, care pălește 
din ce în ce mai mult. Iar asta nu pentru că nu ar exista artiști, oameni de cultură, 
care să păstreze lumea creației vie. Nu. Ci pentru că în ultima vreme, cultura (și nu 
doar, ci și istoria, cu tot ce înseamnă) e sub un asediu concentrat și concertat, care 
pare că e menit a trage în umbră partea de creație a vieții.

La Hida, CORBU a adus la viață albumul Cei care tac, printr‑un fel de con‑
certe pentru prieteni. Adică fără publicul propriu‑zis. Pentru că nu e voie, nu‑i așa? 
Spre deosebire de supermarketuri și activități politice (adică cele foarte profitabile 

Călin PAVăl

 Reporter pur şi simplu
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financiar), unde sutele de oameni sunt în siguranță în fața pandemiei, la mișcările 
culturale, câteva zeci de oameni sunt, clar, expuși virusurilor, microbilor, bacterii‑
lor, ba chiar și atacurilor extraterestre. De asta, de grija poporului, cultura e ținută 
sub preș. Și atunci (așa cum a arătat istoria, de‑a lungul generațiilor), ca să poată fi 
ținută vie, e necesar să lupți pentru ea. Un fel de război de gherilă.

Sergiu Boldor și‑a strâns trupa și a făcut asta. Și nu cu aroganță ori sfidând 
regulile impuse de pandemie. Ci cu bun‑simț, asta însemnând că muzica a fost 
oferită chiar și unui singur spectator.

Am fost prezent la primul concert, desfășurat pe mica scenă din Hida. Și pot 
să spun că a fost cel mai bun concert CORBU, varianta cu trupă. Totul a fost 
aranjat muzical în așa fel încât să traducă muzica în stări sufletești. De altfel, atunci 
când vine vorba de muzică, Sergiu nu lasă nimic la voia întâmplării, chiar dacă apar 
improvizații, totul fiind atent „așezat la locul lui”, chiar și efectele de lumină.

Concertul „Cei care tac” a fost foarte bine structurat, un fel de înșiruire de 
capitole muzicale care să creeze povestea din spatele muzicii și versurilor. Partea de 
tobe bine frazată, nu doar ritm, ci parte din linia melodică. Chitara atât cât trebuie, 
nici prea mult, nici prea puțin, iar partea de claviatură și sintetizator creând un fun‑
dal bine închegat, cu un efect muzical intens. Cât despre saxofon sopran (Răzvan, 
un foarte bun muzician, de altfel), a fost inteligent introdus în toată ecuația asta 
muzicală. Vocea, povestea și vioara, toate astea sunt o extensie a lui Sergiu, și toate 
astea înseamnă artă.

E greu să fac o cronică propriu‑zisă, una „tehnică”, care oricum nu se potri‑
vește, atunci când vorbești despre artă. Plus că emoția contează cel mai mult, în 
cazul meu. O emoție pe care CORBU știe să o lase să ajungă la cei care ascultă. Și 
nu e doar rodul muncii, Sergiu fiind cu adevărat un artist, unul din acei oameni 
care trăiește pentru artă. Și cât de rar e asta… Și atunci când artiștii de pe scenă cântă 
chiar și pentru un singur spectator, la fel de bine, ori chiar mai bine decât dacă ar 
cânta în fața a mii de spectatori, asta înseamnă artă. Asta înseamnă să te dedici artei. 
Iar asta, în contextul social actual, înseamnă un război de gherilă. Și, pentru ca arta, 
cultura să nu devină doar simple cuvinte în dicționar, un fel de amintire a ceea ce a 
fost cândva, e nevoie de asta. Poate mai mult ca oricând.

Pe mica scenă din Hida, muzica a fost la… am vrut să spun superlativ, dar ar fi 
greșit. Pentru că muzica e muzică… sau nu. Concertul „Cei care tac” a fost muzică! 
Iar asta datorită lor:

Sergiu Boldor – voce, vioară, clape, poveste
Răzvan Meseșan – saxofon sopran, clape
Sebastian Arvai – tobe
Alexandru Sabou – chitară

Reporter Pur și Simplu, 17 aprilie 2021



Călin Pavăl /  Anuarul presei sălăjene 2021 • 157

Mănăstirea Bic din mijlocul 
poienii. Prin liniștea pădurii

„Apăi, nu se poate așa. Haideți cu mine”, îmi spune măicuța, apărută parcă de 
nicăieri, aruncându‑mi o privire de sus până jos. Așezat lângă stiva de lemne unde 
oprisem, pentru o pauză, îmbrăcat în pantaloni scurți și tricou, pentru că ajunse‑
sem acolo, la Mănăstirea Bic, pe bicicletă, am ridicat din sprâncene: „Oare ce nu se 
poate? De ce mă cheamă să mă duc cu ea?” Totuși, m‑am ridicat de lângă bicicletă 
și am urmat‑o, gândindu‑mă că poate are nevoie să o ajut la ceva. La urma urmei, 
deja începuse să mă roadă curiozitatea, plus că nu am învățat să spun „nu”. Deci, 
am urmat‑o pe măicuță către mănăstire. Am intrat pe o portiță, apoi măicuța îmi 
spune: „Stai aici, vin imediat”. M‑am oprit și am stat acolo unde mi‑a zis să stau. 
Vreo două minute, după care măicuța iese din încăperea în care intrase și îmi în‑
tinde o haină neagră, lungă, o robă preoțească, cum aveam să îmi dau seama odată 
ce am luat‑o pe mine: „Gata, am găsit. Ia asta pe tine, și poți să intri. Acuma‑i totul 
în regulă”.

Unde să intru și de ce?, mi‑a trecut, imediat, prin minte, uitându‑mă în cur‑
tea mănăstirii, acolo unde îmi spunea măicuța că pot să intru. Adică, nu de aia eram 



158 • Anuarul presei sălăjene 2021  / Călin Pavăl

acolo, să intru în mănăstire, oprisem pentru o pauză, după pedalatul din Zalău, 
peste dealuri, până acolo, în poiana de lângă satul Bic. Curiozitatea, însă, m‑a luat 
de mână și m‑a tras înăuntru, în curtea mănăstirii, acolo unde alte măicuțe, plus 
un bărbat îmbrăcat, și el, cu o haină lungă neagră, trebăluiau pe la straturile cu flori 
din curte.

„Săru’mâna, părinte”, am auzit măicuțele spunând cuiva aflat în direcția mea. 
M‑am uitat să văd cine e persoana aceea pe care măicuțele o salutau, numindu‑l 
părinte. Lângă mine nu era nimeni care să corespundă imaginii. Și eram gata să des‑
chid gura nătâng a mirare, când am reușit să văd imaginea de ansamblu: îmbrăcat 
cu roba preoțească, cu părul mare, neîngrijit, prins în coadă, privind visător în jur, 
părintele pe care‑l salutau respectuios măicuțele eram eu.

M‑am oprit. Oare să le spun că nu‑s părinte, că eram acolo, îmbrăcat în robă 
preoțească, la cererea măicuței, care m‑a chemat după ea și mi‑a spus că „acuma 
poți să intri”?

Nu le‑am spus, un imbold ghiduș m‑a împins înainte, clătinând ușor din cap, 
a salut, către cele care continuau cu „Săru’mâna, părinte”. Evident, răspunsul meu 
la salut, pentru că nu știam (și nu știu nici acum) ce să răspund, era doar clătinatul 
ăsta ușor din cap. Și tot clătinând din cap am ajuns la foișorul din curtea mănăstirii, 
unde am rămas câteva minute, privind în jur, la felul liniștit și atât de altfel în care 
viața numără clipele acolo, în poiana aceea unde a fost ridicat lăcașul ăsta de cult. 
Și, pentru câteva minute, ori poate mai mult, cine să mai știe?, pentru că tot m‑au 
numit măicuțele „părinte”, am făcut parte din ceea ce înseamnă viața la mănăstire.

La ieșire am lăsat roba agățată de mânerul ușii de la odaia unde măicuța a spus 
să o las, atunci când voi pleca. Apoi, am luat bicicleta de unde o lăsasem și m‑am 
îndreptat către pădure, nu pedalând, ci împingând ușor bicicleta, privind în jur. Nu 
foarte departe de gardul care împrejmuiește mănăstirea, o măicuță tânără, cu obra‑
jii roșii, cu o botă în mână, mâna – de fapt mai mult se juca ‑, vacile pe pajiște. Iar 
imaginea acelei măicuțe tinere, îmbujorate, era exact imaginea cuiva care și‑a găsit 
liniștea și care era fericită că poate să trăiască viața aceea, atunci și acolo. Și zâmbesc 
și acum, când îmi aduc aminte.

Locul în care a fost ridicată Mănăstirea Bic e de o frumusețe simplă, așezată 
parcă în timp, ca și cum așa, prin frumusețea vie a naturii care înconjoară mănăsti‑
rea, povestea credinței să prindă oarecum contur și să umple locul

În poiana de la marginea localității Bic, la 6 kilometri de Șimleu Silvaniei, 
Mănăstirea Bic e înconjurată de pădure, o pădure nu foarte întinsă, dar primitoare, 
iar cei care își lasă pașii să‑i poarte pe acolo își găsesc, pentru un timp, liniștea. O 
liniște care pentru unii e doar o vorbă la întâmplare, ori aruncată celorlalți, atunci 
când vor să fie doar ei cei care să se facă auziți. Pentru unii, foarte puțini, liniștea 
asta face parte din ei. 

Acum, la câțiva ani după ce am fost acolo prima oară, cu bicicleta, primul 
lucru pe care l‑am făcut, atunci când am coborât din mașină, a fost să mă uit după 
măicuța cu obrajii roșii, mânând vacile. Nu am văzut‑o. Poate nici nu mai e aici. 
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Însă imaginea ei e atât de vie în minte, și nu de altceva, ci pentru că imaginea aceea 
era imaginea liniștii sufletești, o imagine pe care atât de rar o vezi, o imagine pe care 
poate nu reușești să o găsești niciodată.

Am lăsat mașina la marginea pădurii. Nu am intrat la mănăstire, ci am luat‑o, 
încet, prin pădurea de lângă, o pădure verde, caldă, chiar dacă afară stătea să plouă, 
iar vântul era destul de rece. Totuși, căldura o porți cu tine, nu contează cum e vre‑
mea afară, contează cât de cald ți‑e sufletul. Și am simțit că arde, arde…

A început să plouă. Torențial chiar. Am ajuns la mașină, iar înainte de a pleca, 
l‑am privit pe omul ăsta care așa, pe ploaie, strângea niște iarbă cosită, apoi, după 
ce a strâns‑o într‑o pătură uzată de vreme, și‑a așezat legătura aia mare deasupra 
capului, ca și cum s‑ar feri de ploaie. Ca și cum. Însă nu cred că a vrut să se ferească 
de ploaie (de ce te‑ai feri de ploaie?, e atât de frumos când plouă…), ci mai mult a 
încremenit, câteva momente, în timp, aducându‑mi aminte de măicuța pe care am 
întâlnit‑o acum câțiva ani, când am fost acolo cu bicicleta. Măicuța aceea tânără, cu 
obrajii roșii, și care era imaginea ideală a celui fericit că poate să trăiască așa cum a 
ales, liber de orice altceva, urmându‑și sufletul.

Reporter Pur și Simplu, 30 iunie 2021
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Sălbăticie la extrem! La Rus, în 
canionul cu trei văi cu abriuri 

supraetajate

Când am crezut că le‑am cam văzut pe toate în Sălaj, în materie de expediții 
în natură, hop, apare canionul de la Rus, un canion cu trei văi cu abriuri suprae‑
tajate. Și am rămas, din nou, ca de atâtea ori, cu gura căscată: „Oau, cât poate fi de 
frumos!”. Însă frumusețea de genul ăsta e întotdeuna la braț cu sălbăticia naturii. 
O sălbăticie care te pune la încercare la aproape fiecare pas, dar care îți oferă atât de 
mult, încât prin orice încercări ai trece, merită.

De valea asta (așa am crezut, că e doar o vale) am aflat de la prietena mea virtu‑
ală Ana, din Maramureș. Ea mi‑a tot zis: „Călin, du‑te neapărat acolo. Du‑te și o să 
rămâi cu gura căscată. În ultimii 2 ani am tot urcat vârfuri și am umblat prin Bihor 
și Alba, dar… nu sunt așa surprinzătoare ca și Sălajul.”

A trecut multă vreme de când mi‑a spus și de abia acum, în ultima de a lui 
iulie 2021 (asta din cauza vremurilor „de grație” pe care le trăim de un an și ceva 
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încoace), am ajuns acolo. Acolo unde o să mă reîntorc la sfârșitul toamnei, când 
războiul cu țânțarii o să fie doar o amintire, și, deci, o să pot explora mai bine zona.

De scris, aș tot putea scrie despre expediția asta, dar aveți mai sus, la începutul 
scrierii, reportajul video, iar imaginile spun, probabil, mai mult. Dar așa, ca un fel 
de rezumat: „Băăă, țânțariiiii!”.

Bun, nu doar țânțarii, dar toată expediția a fost un război de gherilă cu vampi‑
rii ăștia mici și extrem, extrem de agresivi. Și nu‑i de mirare agresivitatea asta, dacă 
stau să mă gândesc că acolo, în lumea aia atât de sălbatică, calcă rar picior de om, 
poate niciodată. Așa că, atunci când mâncarea a venit la țânțari acasă sub formă de 
om cu părul mare și entuziasmat ca un copil prostuț la vederea jucăriilor preferate 
(în cazul de față natura), ei, țânțarii‑vampiri, au dat buzna să se înfrupte. Și s‑au 
înfruptat vreo oră. Apoi, în disperare de cauză, după ce m‑am dat cu noroi și frunze 
pe brațe (dar cam degeaba) mi‑am luat pe mine haina de cauciuc, cea pentru ploaie. 
Și au urmat vreo alte trei ore de transpirație nebună, cu apa curgând continuu ca la 
robinet. Acasă m‑am cântărit, așa, de curiozitate: am slăbit aproape un kilogram și 
jumătate. Iar asta transpirând.

Lăsând la o parte țânțarii, lumea sălbatică a canionului e una dură, cu foarte 
multe obstacole, cu vegetația mai înaltă decât mine în multe locuri, cu copaci căzuți 
la pământ, cu o vale cu un mâl negru, gros, în care te scufunzi până la glezne, dar 
cu atât de multă frumusețe în jur, că, practic, mergi tot timpul cu gura căscată de 
uimire. Asta, desigur, atunci când nu ești ocupat să le zici câteva dintr‑ălea grele 
țânțarilor. Și, da, să nu uit, sunt acolo vreo 6 vizuini, mari ca dimensiune și cu urme 
evidente că sunt locuite de ceva animale de dimensiuni medii sau mari. Le‑am 
ocolit, ca să evit să stresez animalele care locuiesc acolo și, ca atare, să devin un fel 
de țintă în mișcare, numai bună de zgâriat sau mușcat.

Canionul are mai multe văi, trei la număr. În capătul fiecărei văi peretele uriaș 
de gresie (în unele locuri are peste 20 metri) e decorat cu niște abriuri supraetajate, 
superbe. Și nu doar abriurile, dar stânca în sine e decorată de tuneluri, de crestături 
uriașe, de zici că ceva uriaș a sculptat pereții dintr‑o pornire artistică ciudată, mis‑
terioasă chiar.

Am stat mult mai puțin decât aș fi vrut, iar asta din cauza țânțarilor și a umi‑
dității extreme, care mi‑a cam distrus un aparat foto și m‑a transformat într‑un 
robinet uitat deschis, umblând de colo, colo, bezmetic. Ba chiar, o singură dată 
doar, m‑am și cățărat la etajul unuia dintre abriuri. Asta datorită exaltării copilărești 
pe care n‑am cum să n‑o iau cu mine (deși, mai degrabă mă ea exaltarea cu ea). 
Firesc, din cauza umidității excesive, nisipul fin, ca de litoral, format de apa curgând 
peste gresii, as transformat locul într‑un fel de tobogan. Mi‑am dat seama de asta în 
felul cel mai stupid cu putință: căzând ca prostul de la 4 metri. De pățit, n‑am pățit 
nimic, sunt obișnuit cu trântele de genul ăsta. Atâta tot că, în cădere (nu știu cum 
naiba pot fi atât de rapizi), câțiva țânțari m‑au mușcat de spatele dezvelit pentru 
câteva secunde, cât a durat până să mă ridic după căzătură. În rest, doar hlizeală de 
copil prost: „He he, ce fain a fost!”.
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Sălbăticie la extrem! Așa poate fi caracterizată zona, pe scurt. Dar o sălbăticie 
atât de frumoasă, că te ia pe sus și te duce într‑o altfel de lume, una în care povestea 
„frumosului” prinde contur la fiecare pas.

Am plecat, după ce am fost în toate cele trei văi, deși aș mai fi rămas. Dar 
acolo, în lumea țânțarilor trebuie să mergi înarmat cu arme grele, respectiv spray 
împotriva țânțarilor (deși, la cât de agresivi sunt vampirii ăștia mici, nu cred că s‑ar 
încurca de substanțele chimice ale sprayului din dotare). Am plecat, dar o să mă 
întorc la sfârșitul toamnei, când nu o să fie atât de multă vegetație și nici țânțari.

Am ieșit din pădure stors. La propriu. Apa curgea de pe mine, fără exagera‑
re, ca de la un robinet uitat deschis. Și am fost leoarcă. Dar LEOARCĂ! Tricoul, 
pantalonii, șosetele, încălțămintea, lenjeria intimă… toate murate. Așa că, după ce 
am ajuns la mașina parcată la umbră, m‑am dezbrăcat de tricou, zvânturându‑l la 
soarele încă arzător (la nici o oră a venit furtuna).  Apoi, mi‑am dat jos și pantalonii, 
și am rămas în lenjeria intimă (adică boxeri). I‑aș fi dat și pe ăia jos, dar am zis că 
dacă alerg puțin prin iarba, se usucă ei. Nu s‑au uscat. Și așa m‑am urcat în mașină 
cu boxerii uzi. Pantalonii și tricoul, plus haina de ploaie, le‑am agățat de spătarele 
scaunelor din mașină. Și așa am condus până acasă. Dezbrăcat. Dar cine să mă 
vadă? Deși, de câteva ori, mai ales în oraș, la semafoare, am surprins privirile câtor‑
va: „Bă, ce‑i cu ăsta, dezbrăcat? Îi dus de acasă? Să chemăm Poliția?”. M‑am făcut 
că plouă. Apoi, am parcat lângă bloc, mi‑am luat hainele ude pe mine (că dacă mă 
întâlnesc cu ceva vecini?) și m‑am îndreptat către casă, cu apa picurând din haine 
în urma mea.

 Reporter Pur și Simplu, 1 august 2021
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dănuţ PoP
Caiete Silvane

În spatele măştii. Ultima vizită de 
lucru a lui Nicolae Ceauşescu în 

Sălaj

„Vizita de lucru a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, împreună cu tovarăşa Elena Ceauşescu, 
în judeţul Sălaj – străbună vatră a pământului românesc – se înscrie ca un moment esenţial, 
de răscruce în devenirea noastră socialistă. Zecile de mii de sălăjeni care l-au întâmpinat, cu 
profundă emoţie şi o nestăvilită bucurie, pe conducătorul iubit al partidului şi statului, la Şimleu 
Silvaniei, Crasna şi în municipiul Zalău au demonstrat încă o dată unitatea în jurul glorio-
sului nostru partid, al secretarului său general, deplina adeziune la politica internă şi externă a 
partidului şi statului nostru”.

(„Năzuinţa”, „organ al Comitetului Judeţean Sălaj al P.C.R. şi al Consiliului 
Popular Judeţean”, sâmbătă, 31 mai 1986, p. 1).
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Întreprinderea
Mai 1986. La Întreprinderea de Anvelope Zalău, cele trei schimburi zilnice 

devin şase! Fiecare muncitor face nu unul, ci două schimburi pe zi. 16 ore de mun‑
că neîntreruptă. Opt ore, în schimbul normal, ca operatori chimişti, producem 
anvelope. În celelalte opt, facem curăţenie în secţii. Producţia nu trebuie să sufere, 
planul musai să fie îndeplinit, dar şi fabrica trebuie să fie „lună” de curată. Pentru că 
vine în vizită, şi la noi, Nicolae Ceauşescu!

Aproape întreaga lună am lucrat în acest ritm. Din cele opt ore libere rămase 
după schimburi, aproape patru le petreceam pe drum, de multe ori în picioare, 
„fără loc” în autobuzul supraîncărcat cu navetişti. Rămâneau celelalte patru pentru 
odihnă. Dar cine mai era ca noi, care aveam „onoarea” de a fi vizitaţi de secretarul 
general al partidului. O vizită programată pentru vineri dimineaţa, 23 mai 1986, 
care nu urma să dureze mai mult de 40 de minute, dar acele minute trebuiau să fie 
fără cusur.

De aceea, zile şi nopţi întregi, cu toţii am adunat resturi de materiale, am 
montat multele geamuri lipsă şi le‑am spălat pe cele care încă mai existau şi prin 
care lumina pătrundea doar cu mare greutate, am vopsit maşinile şi culoarele de 
transport materiale, am văruit pereţii. Iar secţiile din Anvelope, din negre cum le 
era felul, au devenit albe! Cei care îşi mai aduc aminte, ştiu că operatorii chimişti, 
mai ales din secţia Amestecare, se cunoşteau pe stradă, în autobuze, oriunde, după 
conturul ochilor care indiferent cât de mult era spălat, tot negru rămânea. Acum, 
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însă, în „cinstea” apropiatei vizite, nici negrul de fum nu mai trebuia să circule prin 
fabrică!

Traseul vizitei a fost stabilit de dinainte şi se spera că nici „tovarăşul” nu se 
va abate de la el. Toate utilajele şi instalaţiile erau, datorită efortului celor de la 
întreţinere, mecanici şi electricieni, în stare de funcţionare. Ne cunoşteam sarci‑
nile de plan şi normele zilnice de producţie. Am reînvăţat unele caracteristici ale 
utilajelor, pentru că am fi putut fi întrebaţi. În plus, am primit, cu toţii, salopete, 
bocanci, bonete şi mănuşi, toate nou‑nouţe. Mai frumoşi nu am arătat niciodată: 
toate „luceau” pe noi, la propriu (nu ne‑am bucurat, însă, prea mult. Curând după 
vizită, echipamentele au trebuit predate şi am revenit la starea de dinainte: fiecare 
îmbrăcat cu ce şi cum putea).

În clădirea administrativă, în holul principal, a fost pregătită o expoziţie cu pro‑
dusele întreprinderii, iar Garda de onoare, formată dintr‑un detaşament al Gărzilor 
Patriotice şi unul P.T.A.P. („Pregătirea tineretului pentru apărarea patriei”, din care 
am făcut şi eu parte), a dat raportul, la venirea şi la plecarea din întreprindere.

Acestea sunt doar câteva amintiri, dar în arhivele noastre se găsesc documen‑
tele „oficiale” referitoare la această ultimă vizită a lui Nicolae Ceauşescu în Sălaj 
(fond PCR, 1986, d. 2). Ele ne arată, în detaliu, cum a fost pregătită, dar şi câtă min‑
ciună stătea în spatele „entuziasmului general”, „profundei emoţii” şi „nestăvilitei 
bucurii”, cât de false erau toate acestea.

Haideţi, dar, să vedem ce ne spun documentele!
Vizita în judeţul nostru a început joi, 22 mai 1986, prin vizitarea a trei unităţi 

economice din Şimleu Silvaniei (începând cu ora 16,15), şi apoi, de la ora 18,00, a 
fermei de vaci a C.A.P. Crasna. Vineri, 23 mai, de la ora 8,40 au fost vizitate patru 
mari unităţi economice din Zalău, iar adunarea populară a început la orele 11,45.

Pregătirea vizitei s‑a făcut sub „directa conducere a secretariatului Comitetului 
judeţean de partid”. Acesta a constituit colective de lucru pe domenii şi unităţi.

Erau, în primul rând, nominalizate colectivele de lucru pe domenii: orga‑
nizare, muncă de propagandă, vizite în unităţi industriale, presă şi pregătirea cu‑
vintelor, asigurarea condiţiilor materiale, primirea la Casa de oaspeţi. Apoi, cele 
pentru localităţile ce urmau a fi vizitate: Şimleu Silvaniei, Crasna, Zalău. Urmau 
colectivele pentru fiecare unitate industrială: Întreprinderea de materiale izola‑
toare Şimleu Silvaniei, Fabrica de mobilă Şimleu Silvaniei, Filatura de bumbac 
Şimleu Silvaniei, Întreprinderea de armături industriale din fontă şi oţel Zalău, 
Întreprinderea de anvelope Zalău, Întreprinderea de conductori electrici emailaţi 
Zalău, Întreprinderea de ţevi Zalău. Un ultim colectiv răspundea de „organizarea 
transportului oamenilor muncii din oraşe şi comune, în municipiul Zalău, în ziua 
de 23 mai a.c.”. Acesta din urmă avea doar şase membri, dar cel mai mare, respon‑
sabil cu vizita la Crasna, ajungea la 19! Membrii acestor colective răspundeau „în 
faţa Secretariatului Comitetului judeţean de partid pentru ducerea la îndeplinire 
întocmai a sarcinilor”.
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Ce fel de sarcini aveau aceştia? Mai întâi, deplasarea, „de îndată”, în localităţile 
şi unităţile repartizate, întâlnirea cu comitetele de partid de acolo, analizarea tuturor 
problemelor ce se ridică, elaborarea de programe de acţiune, cu termene şi respon‑
sabilităţi concrete.

Să vedem şi ce trebuia avut în vedere în fiecare unitate: decongestionarea spa‑
ţiilor şi căilor de acces, colectarea şi transportul la unităţile specializate a materiale‑
lor recuperabile, repararea şi zugrăvirea pereţilor, completarea geamurilor lipsă şi 
spălarea acestora, completarea corpurilor de iluminat, „fără însă a face excese” (se 
ştie câtă economie se făcea la consumul de energie electrică, mai ales în locuinţele 
oamenilor muncii, n.n.), curăţirea grupurilor sociale, curăţirea maşinilor şi utilaje‑
lor, inclusiv vopsirea lor, acolo unde este cazul.

În fiecare unitate, pe întreg traseul vizitei, toate utilajele şi instalaţiile trebuiau 
să fie în stare de funcţionare, chiar dacă, în condiţii normale, nu se lucra pe ele. Iar 
dacă cei care operau pe acestea nu erau bine pregătiţi sau aveau alte sarcini, urmau 
„să fie înlocuiţi cu cei mai buni muncitori, maiştri etc., care să cunoască în detaliu 
sarcinile de plan, parametrii tehnico‑funcţionali ai utilajelor, consumurile specifice, 
normele de producţie etc.”.

Măsurile acestea erau obligatorii pentru toate unităţile ce urmau să fie vizitate, 
şi ele ne dezvăluie, fără intenţie, desigur, câte ceva despre starea reală a fabricilor şi 
uzinelor noastre (poate că aceste „înalte” vizite ar fi avut cu adevărat urmări dacă 
nu ar fi fost anunţate!).

În plus, arătau instrucţiunile, fiecare muncitor să fie concentrat asupra utilaju‑
lui pe care‑l deserveşte, să aibă o ţinută îngrijită, ecuson şi, la apropierea tovarăşului, 
să se întoarcă cu faţa şi să aplaude.

În fiecare unitate, cu sprijinul delegaţilor din ministere, trebuiau pregătite ex‑
poziţii cu cele mai reprezentative produse, însoţite de fişe cu explicaţii, grafice şi 
panouri privind evoluţia principalilor indicatori.

Iată şi „sarcinile‑indicaţii” referitoare la primirea în unitate: primirea vizitei se 
face de către „directorul, inginerul şef, ministrul, secretarul comitetului de partid, 
secretarul U.T.C., preşedintele sindicatului” şi o gardă de onoare, „bine pregătită”. 
La intrare se oferă flori (şi pe traseu, în fiecare secţie, sunt oferite flori, de către doi 
muncitori: „băiat, fată”; se cerea, însă, multă „atenţie la selectarea lor: membri de 
partid, tineri UTC‑işti, cu înfăţişare plăcută”!) şi se asigură prezenţa unui număr 
corespunzător de personal muncitor pe tot traseul situat în afara secţiilor vizitate. 
Dar, la stabilirea acestui număr, să nu se uite că o parte din muncitori lucrează în 
producţie, alţii sunt folosiţi pe traseele interioare, alţii „în alte dispozitive din cadrul 
municipiului”. De asemenea, pentru orice eventualitate, trebuiau asigurate 50 de 
halate şi echipament de protecţie.

Prezentarea întreprinderii, se arată în „Nota cu sarcinile”, o va face directorul 
„care în acest scop se va pregăti temeinic”. Partidul îi dictează şi ce trebuie să spună: 
profilul unităţii, anul punerii în funcţiune, capacităţile existente, evoluţia princi‑
palilor indicatori, valoarea fondurilor fixe puse în funcţiune, destinaţia producţiei, 
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numărul personalului muncitor etc.! Partidul îi spune şi ce să facă la ieşirea „tova‑
răşului” din unitate: „se va mulţumi pentru vizită, pentru indicaţiile primite şi se va 
exprima angajamentul şi hotărârea fermă a întregului colectiv de a face totul pentru 
aplicarea lor în viaţă”.

Absolut totul sub control, conform şablonului, nimic original, nimic în plus, 
nimic în minus!

Dar asta nu e tot. Iată şi câteva „măsuri pe linie de propagandă”. Cea vizuală 
mai întâi. Să fie verificate toate materialele din unităţi: portrete, drapele, lozinci, 
grafice şi panouri, steguleţe, medalioane; portretele tovarăşului şi tovarăşei, de mă‑
rimea 70/100 cm color, să fie înrămate şi conturate cu bucle din pânză, albă sau 
roşie, şi distribuite participanţilor în proporţie de 4 (Nicolae Ceauşescu) la 1 (Elena 
Ceauşescu); să fie reactualizate gazetele de perete şi vitrinele calităţii; pavoazarea în 
exterior a unităţilor se face conform unei schiţe care, mai înainte, „va fi văzută la 
secţia de propagandă”.

Apoi, propaganda orală. „În fiecare unitate se vor constitui grupuri de agitatori 
compuse din cadrele de bază: secretari ai comitetelor şi organizaţiilor de partid, se‑
cretari ai organizaţiilor U.T.C., activişti de partid repartizaţi cu răspunderi în aceste 
unităţi, care vor scanda lozinci cu conţinut adecvat. Grupurile de agitatori vor în‑
treţine o atmosferă corespunzătoare pe toate traseele, la stadion şi în piaţa centrală, 
pe tot parcursul vizitei”.

Aceste grupuri, antrenate prin multele repetiţii pregătitoare, şi‑au făcut cu 
prisosinţă datoria, au „întreţinut atmosfera”, iar presa putea scrie, la finalul vizi‑
tei: „Pe întregul traseu străbătut, tovarăşul Nicolae Ceauşescu şi tovarăşa Elena 
Ceauşescu au fost salutaţi cu dragoste şi respect de mii şi mii de oameni ai muncii. 
S‑a aplaudat şi ovaţionat îndelung, s‑a scandat cu însufleţire: „Ceauşescu – PCR!”, 
„Ceauşescu şi poporul!”, „Ceauşescu – sălăjenii!”.

Ar fi contat oare vremea de afară, ar fi schimbat ea ceva? Documentul citat o 
spune răspicat: „Facem menţiunea că programul vizitei se desfăşoară conform celor 
stabilite indiferent de condiţiile meteorologice”!

Adunarea populară
La adunarea din centrul oraşului au participat peste 55.000 oameni ai muncii, 

amplasaţi în 13 sectoare. Numărul oamenilor care trebuia asigurat de fiecare loca‑
litate, întreprindere sau instituţie, amplasarea lor în zonele stabilite, sunt cuprinse 
într‑o anexă a documentului menţionat.

Există un desfăşurător al adunării. Nimic nu se lasă la voia întâmplării nici 
aici, totul e stabilit de dinainte: cine urcă în tribuna oficială, alături de Nicolae 
Ceauşescu şi Elena Ceauşescu, cine vorbeşte înaintea secretarului general, ce lo‑
zinci să fie folosite în timpul şi după cuvântarea acestora (vezi textul cuvântărilor, 
integral, în Năzuinţa, din 24 mai 1986; şi aceste cuvântări au fost văzute, „mai îna‑
inte”, de secţia propagandă a partidului, verificate atent, iar vorbitorii nu s‑au abătut 
de la cuvântul scris!).
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Iată şi „câteva precizări suplimentare”, referitoare la desfăşurarea adu-
nării populare: la apariţia tovarăşului Nicolae Ceauşescu şi a tovarăşei Elena 
Ceauşescu, în tribuna oficială, trebuie manifestat un entuziasm general, to-
tal, prin aplauze prelungite şi scandarea de lozinci; pe acest fond de urale 
va lua cuvântul primul secretar al Comitetului judeţean de partid; acesta va 
face unele aprecieri la adresa tovarăşului Nicolae Ceauşescu şi a tovarăşei 
Elena Ceauşescu, la aportul nemijlocit şi nepreţuit pe care l-au adus la dez-
voltarea judeţului Sălaj, la contribuţia pe care secretarul general al partidului 
a adus-o şi o aduce în permanenţă la înfăptuirea unui climat de pace în lume, 
precum şi angajamentul pe care noi sălăjenii ni-l asumăm în faţa eminentu-
lui nostru conducător; ideile se impun a fi punctate cu aplauze, precum şi cu 
lozinci adecvate.

Se dau exemple: „atunci când se va referi la contribuţia tovarăşului 
Nicolae Ceauşescu la apărarea păcii, la politica externă a României, se va 
scanda lozinca CEAUŞESCU-PACE!”; când se va da cuvântul reprezentan-
ţilor oamenilor muncii din judeţ, pe parcurs se va aplauda şi se vor scanda 
lozinci; la fel, când primul secretar va ruga respectuos pe tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu să ia cuvântul la adunarea populară. „Practic, tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu va trebui să poată vorbi numai atunci când va face dânsul semn 
în acest sens. Practic, după fiecare apreciere a tovarăşului Nicolae Ceauşescu 
trebuie scandate lozinci şi îndeosebi lozinca Ceauşescu-Pace, deci când se 
referă la probleme externe”.

Cum s-a putut lăsa impresia unui „entuziasm general, total”, pomenit 
şi în ziare? Oare oamenii aduşi în piaţă din toate părţile judeţului, de la zeci 
de kilometri distanţă unii, cu trenul (ex: „Poiana Blenchii, 200 de cetăţeni, 
locul de îmbarcare Gîlgău, deplasare la gară cu mijloace proprii, sosire în 
Zalău între orele 5,30-6,00”), cu autobuzul (ex: „Românaşi, 1500 cetăţeni, ora 
plecării 5,00), pe jos (ex: „Crişeni, 1000 cetăţeni, ora plecării 5,00, fără mij-
loace de transport”), aflaţi acolo de la primele ore ale dimineţii, cu tablouri 
uriaşe în braţe, mai erau în stare de a se manifesta prin scandări, aplauze 
şi urale nesfârşite? Aici intervine rolul acelor grupuri de agitatori, amintite 
deja, formate în fiecare unitate economică şi instituţie, amplasate strategic în 
mulţime. Aceste grupuri scandau ceea ce trebuia, când trebuia, iar oamenii 
din jurul lor, vrând-nevrând, făceau acelaşi lucru.

Credeţi, poate, că locuitorii blocurilor din jurul pieţii puteau să stea în 
apartamentele lor netulburaţi sau că ei erau cei care fluturau de acolo stea-
guri? Nicidecum. Pentru că „tovarăşii de la comitetul municipal de partid” 
aveau obligaţia de „a lua măsuri ca în balcoanele dinspre sediul Comitetului 
Judeţean de partid, de la blocurile PTTR, O1, O2 şi C.M. să fie repartizaţi 
elevi în costume pioniereşti, iar pe balustradele de la balcoane în exterior, să 
fie puse covoare, flori. Aceşti pioneri vor fi însoţiţi de cadre”. Care „drept de 
proprietate”? Nu puteai interzice intrarea elevilor şi cadrelor în casa ta!
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În plus, apar şi aceste recomandări, de fapt importante sarcini: toţi par-
ticipanţii să fie în ţinută de sărbătoare; bărbaţii să fie bărbieriţi proaspăt şi 
tunşi cum se cuvine; să nu se transporte, nici să se consume băuturi alcoolice; 
oamenii să nu vină cu bagaje sau să-şi propună să rezolve problemele per-
sonale venind la Zalău; să ia cu ei şi flori naturale, pe lângă materialele de 
propagandă; oamenii de ordine şi cordoanele de gărzi patriotice să nu lase 
oamenii să se mişte în timpul adunării populare sub nici o formă; materia-
lele de propagandă „repartizate pe străzi şi oameni proporţional” să nu se 
degradeze, deoarece „pentru acest lucru se vor stabili răspunderi”.

Avem şi „Situaţia repartizării materialelor de propagandă vizuală pe 
unităţi, pentru a fi purtate pe trasee şi la adunarea populară”. Iată doar câteva 
exemple. Întreprinderea de Prelucrare a Lemnului trebuie să vină la adunare 
cu 1.800 participanţi, 40 de portrete ale lui Nicolae Ceauşescu, 10 ale Elenei 
Ceauşescu, 120 de drapele R.S.R., 120 drapele P.C.R., 500 steguleţe R.S.R., 
500 steguleţe P.C.R., 40 de pancarde şi 10 panouri. Liceul industrial nr. 1 
vine cu 2.000 de participanţi, 60 de portrete ale lui Nicolae Ceauşescu, 15 ale 
Elenei Ceauşescu etc. Oraşul Cehu Silvaniei, cu 2.500 de participanţi, 100 de 
portrete ale lui Nicolae Ceauşescu, 25 ale Elenei Ceauşescu etc. Sunt cuprin-
se în această situaţie 125 de localităţi, unităţi economice, şcoli, instituţii etc.

Totalul general al participanţilor, la adunarea populară şi repartizaţi pe 
traseu, era de 68.150, care aduc cu ei 2.226 tablouri cu Nicolae Ceauşescu, 412 
tablouri cu Elena Ceauşescu, 4.649 steaguri R.S.R, tot atâtea steaguri P.C.R., 
peste 30.000 steguleţe, 1.688 lozinci (1488 pancarde şi 200 panouri) ş.a.

Iar la finalul adunării „se oferă 18 buchete de flori, de către 6 pioneri, 
6 şoimi şi 6 utecişti” (aleşi cu grijă, cu înfăţişare plăcută, verificaţi medical!), 
timp în care corul sindicatelor din învăţământ intona cântecele „Poporul – 
Ceauşescu – România” şi „La mulţi ani”. La plecarea tovarăşilor, „toată lu-
mea rămâne pe loc şi trebuie să manifeste un entuziasm deosebit” (iarăşi, 
intră în acţiune grupele de agitatori!).

Nici cei care nu participau nu erau uitaţi: „Secretarii comitetelor orăşe-
neşti şi comunale să lase la comanda comunelor oameni competenţi pentru 
a nu avea vreun eveniment neplăcut; cei care rămân acasă să lucreze intens 
la lucrările de sezon”.

Pe întregul traseu, pe stadion, acelaşi scenariu: „să se ovaţioneze, să 
se scandeze lozinci”, „corurile să cânte: Poporul – Ceauşescu – România şi 
«La mulţi ani!»”; „Practic la stadion este un singur moment de linişte, atunci 
când garda de onoare prezintă raportul”; „Atenţie la faptul că ceilalţi tova-
răşi din conducerea partidului pleacă la un alt interval de timp după tovară-
şul Nicolae Ceauşescu. Aceasta înseamnă că la stadion toată lumea rămâne 
în dispozitiv până după plecarea ultimului elicopter”.

Venit în Sălaj după ce vizitase judeţele Satu Mare şi Maramureş, Nicolae 
Ceauşescu, „ctitorul României socialiste moderne, omul politic de geniu, 
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strălucit militant comunist, personalitate de primă mărime a contempora-
neităţii” (Năzuinţa, 31 mai 1986, p.1) a plecat spre aeroportul din Cluj şi de 
acolo, cu avionul, spre Bucureşti. Peste tot, acelaşi scenariu. Mulţimi imense, 
momente artistice, covoare de flori, tablouri uriaşe, urale nesfârşite, bucurie 
nestăvilită, entuziasm total. Adevărul era însă altul, iar masca a fost înlătu-
rată în decembrie 1989.

Caiete Silvane, nr. 190/noiembrie 2020



Consideraţii privind 
presa comunistă.                           

Studiu de caz: Graiul Sălajului 
(1946-1950)

Presa a izvorât din nevoia fundamentală a omului de a fi informat şi de a trans‑
mite informaţii. Este considerată, pe bună dreptate, „ceasornicul vremii”, „oglinda 
imediată” a faptelor, evenimentelor şi realităţilor politice, economice, sociale sau 
culturale. Prin dialogul cu lumea largă, realizat de ea, presa liberă orientează conşti‑
inţa omului, protejând democraţia prin asigurarea medierii între actorii sociali. De 
aceea a fost şi este socotită „a patra putere în stat”.

Şi în Sălaj, presa, atât în perioada dintre cele două războaie mondiale (prin 
„Sălajul”, „Meseşul”, „Gazeta Sălajului”, „Plugarul” ş.a.), ca şi mai înainte („Gazeta 
de Duminică”, „Gazeta Învăţătorilor” ş.a.), a contribuit atât la informarea, cât şi 
la ridicarea culturală a oamenilor. Mulţi gazetari sălăjeni s‑au apropiat de istoria 
naţională, dar şi de cea locală. Deşi inegale ca volum şi valoare, articolele lor oferă 
istoricului o sursă de care poate şi trebuie să ţină seama când abordează istoria aces‑
tui colţ de ţară. 

Dar putem vorbi de o astfel de presă în perioada comunistă, de o presă adevă‑
rată, care să răspundă criteriilor enunţate mai sus? Pot fi numite ziarele epocii (săp‑
tămânale, de fapt, în cea mai mare parte a timpului) presă? Au relatat ele adevărul, 
au oferit o „radiografie fidelă” a societăţii, au fost „oglinda” imediată a ceea ce s‑a 
petrecut atunci?

Putem afirma, cu destulă siguranţă, că nu. Pentru că ziariştii din perioada ana‑
lizată nu mai sunt liberi să‑şi exprime gândurile, ideile, părerile. Ei, toţi, erau acti‑
vişti de partid, întotdeauna la dispoziţia partidului. Munca le este analizată în şedin‑
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ţele conducerii judeţene de partid. Sumarul tuturor ediţiilor este văzut şi aprobat 
de conducătorii partidului unic. Ei pot scrie doar ce le este permis, pot consemna 
doar „realizările măreţe” ale partidului. Sunt obligaţi să combată „duşmanii popo‑
rului” şi, mai târziu, să ridice în slăvi „iubiţii conducători”. Iar atunci când greşesc, 
„abătându‑se de la linia partidului”, sunt schimbaţi, trimişi „în producţie”, de unde 
au venit. 

Ne bazăm afirmaţiile de mai sus pe documentele de arhivă din acea perioadă 
(vezi, Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Sălaj, fond P.C.R., 1946‑1950, dosa‑
rele secţiei Educaţie Politică). Toate referirile la presă din aceste dosare spun acelaşi 
lucru. Vom lua ca exemplu doar un raport din 1950, în care Comitetul judeţean 
de partid Sălaj analizează activitatea publicaţiei „Graiul Sălajului”, singurul ziar de 
limba română din judeţ. Şi chiar dacă astfel de analize au fost efectuate periodic, iar 
concluziile lor sunt oarecum asemănătoare, parcă niciuna nu are consistenţa celei 
de acum. 

Să mai spunem, totuşi, că „Graiul Sălajului” nu a fost prima publicaţie apă‑
rută în Sălaj după război. În august 1945, la Carei, atunci parte a judeţului nostru, 
vede lumina tiparului săptămânalul „Democratul”. Publicaţia aceasta, „organul 
Frontului Plugarilor din plasa Carei”, conţine încă articole elogioase la adresa re‑
gelui, altele despre marile sărbători religioase, obiceiuri şi tradiţii şi chiar publică, 



172 • Anuarul presei sălăjene 2021  / Dănuţ Pop

integral, unele pastorale arhiereşti, iar în paginile sale semnează şi autori ce se făcu‑
seră cunoscuţi în perioada de dinainte de dictatul vienez. Un săptămânal care încă 
seamănă cu publicaţiile perioadei interbelice!

Dar lucrurile nu continuă multă vreme aşa. Noii conducători ai ţării au ne‑
voie de o altfel de presă, care să servească integral scopurilor lor. De aceea, încep 

să‑i elimine din redacţia publicaţiei „încetul cu încetul, pe acei colaboratori cari 
n‑au înţeles chemarea vremurilor istorice de azi”. Totuşi, şi aşa, popularizând, de 
voie sau de nevoie, semnul electoral al BPD, „Soarele” în preajma alegerilor par‑
lamentare şi promovând doar candidaţii acestuia, „Democratul” mai trăieşte doar 
puţin timp. După alegerile din noiembrie 1946, apariţia ziarului, devenit de acum 
nefolositor comuniştilor, este sistată. 

Încă înainte ca „Democratul” să dispară de pe scena presei sălăjene, apare, 
începând cu luna august a anului 1946, „Graiul Sălajului”, de astă dată la Zalău. 
Obiectivul apariţiei sale? La început, unul singur: „de a fi pus în întregime în slujba 
campaniei electorale”. Dar, deşi în săptămânile de dinaintea alegerilor a apărut „de 
câte două ori pe săptămână”, nu s‑a dovedit a fi de prea mare folos. Tirajul era mic, 
popularitatea lui nu era „aşa cum ar trebui”, iar distribuirea a rămas „foarte slabă”. 
Un singur chioşc de ziare din Zalău vindea ziarul, partidul apelând, de nevoie, şi la 
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sprijinul unui „tovarăş, Penzeş Adalbert care vinde pe străzi”. Altele vor fi metodele 
prin care comuniştii vor obţine „victoria” în alegeri! 

Amintim, înainte de a trece la analiza amănunţită a noii publicaţii, că în 1950, 
după desfiinţarea judeţului şi organizarea ţării în regiuni şi raioane, la Jibou a apă‑
rut, în continuarea „Graiului Sălajului”, publicaţia „Lupta Jiboului”, redenumită, 
în 1951, „Drum Nou”. Şi, deşi poate părea de necrezut, din 1959 până în 1968, la 
reînfiinţarea judeţului Sălaj, nu mai apare aici nici un ziar! A urmat, după 1968, cu‑
noscuta „Năzuinţa”, dar, dincolo de denumirile diferite, este vorba de acelaşi ziar, 
„organul de presă” al partidului unic (vezi, ilustraţiile care însoţesc acest studiu). 
Abia din decembrie 1989 începând putem vorbi de o „renaştere” a presei sălăjene 
(vezi, studiul lui Daniel Săuca, dedicat presei, din lucrarea „Sălajul la Centenar”, 
Ed. Caiete Silvane, Zalău, 2018, pp. 313‑335).

Să revenim, însă, la raportul partidului asupra presei, din 1950, care poate fi 
considerat o sinteză a activităţii presei sălăjene din anii instaurării regimului comu‑
nist. Ce se scrie acolo? Tirajul „ziarului”, de fapt săptămânal, a ajuns de la câteva 
sute la început şi circa 4000 în 1949, când a fost suspendat pentru două luni, având 
datorii uriaşe faţă de tipografie, în ciuda subvenţiilor generoase primite de la partid, 
la „7000 – 7500” exemplare, un tiraj considerat „destul de mare” pentru o populaţie 
de peste 360.000 locuitori. Iar pentru că demască duşmanii de clasă, popularizea‑
ză succesele din URSS şi fruntaşii în producţie, combate birocratismul aparatului 
de stat şi „contribuie la mobilizarea maselor muncitoreşti la acţiunile partidului”, 
„Graiul Sălajului” este considerat, în plus, „destul de combativ”.

Totuşi, mulţi din colaboratorii şi corespondenţii lui, „activişti de partid, din 
organizaţii de masă, din aparatul de stat”, sunt „inactivi şi nu se ştie dacă ne putem 
folosi de ei sau nu”. Redacţia nu doar că are personal insuficient („sunt 6 inşi în loc 
de 10, de câţi avem nevoie”), dar „nici unul dintre redactorii de la Graiul Sălajului 
nu are pregătirea profesională” necesară. Prin urmare, arată raportul, ar trebui „să 
fie scoşi din producţie elemente muncitoreşti (sic!), pentru a creşte cadre noi, bine 
pregătite”.

Redacţia desfăşoară şedinţe săptămânale de analiză, are planuri de muncă „cu 
sarcini concrete pentru fiecare tovarăş şi care cuprinde probleme ca: problema cul‑
turală, campania de vară, acţiunea în lupta pentru pace, popularizarea succeselor 
în sectorul socialist din agricultură, probleme strâns legate de viaţa de partid”. Dar 
aceste planuri de muncă nu puteau fi respectate întocmai, ci sufereau frecvente 
modificări, de fapt „oricând se trasau noi sarcini de către Comitetul Central”.

Munca în redacţie era organizată astfel încât fiecare redactor să se afle trei zile 
pe teren şi patru zile în birou, dar „timpul de muncă nu se poate respecta, deşi este 
plan de muncă”. Ziarul, „mai ales de când a devenit mai combativ este citit, însă se 
constată o depreciere din partea activului judeţean şi de plăşi. Tovii nu sunt abonaţi 
şi nici nu citesc ziarul”.

Să vedem şi alte lipsuri: nu s‑a sprijinit suficient acţiunea comitetului jude‑
ţean pentru crearea de noi Gospodării agricole colective; ziarul nu este operativ, 
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tocmai pentru că este săptămânal; din cauza lipsei de hârtie, nu mai are decât 
4 pagini, faţă de 6 câte avea înainte; corespondenţii lui nu sunt stimulaţi, redacto‑
rii folosesc materialele corespondenţilor, primesc remuneraţie pentru ele, dar nu 
dau nimic acestora; redacţia nu are cadre corespunzătoare, fluctuaţia de cadre este 
permanentă, aceasta având o influenţă nesănătoasă asupra muncii; planul ziarului 
nu concordă întotdeauna cu cel al biroului judeţean de partid; secţia de propagandă 
nu urmăreşte îndeplinirea sarcinilor în ceea ce priveşte compunerea articolelor din 
partea activiştilor; unii ziarişti sunt şi corespondenţi principali la ziarele centrale de 
unde primesc remuneraţie, iar articolele trimise la acele ziare apar mai repede decât 
în ziarul local şi aşa „se dovedeşte că au mai mult ataşament pentru aceste ziare, 
decât pentru cele ale noastre”.

Iată şi câteva aprecieri asupra activităţii redactorilor principali: redactorul‑şef, 
„Tov. Andor, are tendinţa de a se îmbogăţi în cadrul redacţiei. Se va sta de vorbă cu el 
şi din suma ce i se trimite de ziarele centrale 10‑15% va primi el, restul se va împărţi 
între corespondenţi”; acelaşi „Tov. Andor, la 1 mai s‑a îmbătat şi are obiceiul de a da 
ţuică şi tipografilor”. S‑a putut ajunge aici deoarece „munca şi viaţa redactorilor nu 
este suficient controlată şi îndrumată. Ei n‑au simţit îndeaproape controlul, ceea ce 
a contribuit şi la felul lor de a munci”.

Şi acum, câteva măsuri considerate de partid absolut necesare: să fie trimişi 
doi tovarăşi din cadrul activului la redacţie; sumele primite de redactori pentru ar‑
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ticolele trimise ziarelor centrale să se treacă în fondul ziarului, iar ei să fie stimulaţi 
cu 500‑1000 lei; ziarul să fie controlat de Biroul Judeţean înainte de fiecare apariţie; 
metodele „în stil american” care se folosesc la redacţie, „de tovarăşii Andor, Zoicaş” 
să nu mai fie tolerate; redactorii să meargă pe teren „cu mijloace de transport ale 
partidului şi să aducă cât mai mult material”.

După această foarte scurtă prezentare, credem că se impun câteva concluzii. 
Dacă prin „presă” înţelegem „totalitatea publicaţiilor cotidiene şi periodice din‑
tr‑o ţară, dintr‑un domeniu, dintr‑o epocă” (cf. Dex online), atunci putem vorbi 
de existenţa presei în perioada analizată. Dacă vedem în presă „totalitatea ziarelor, 
considerate ca mijloc de informare obişnuită a publicului”, putem vorbi de presă 
în comunism doar dacă înlocuim cuvântul informare cu manipulare, propagandă 
sau chiar dezinformare. Iar dacă „libertatea presei” înseamnă „dreptul acordat şi 
garantat prin constituţie de a‑şi exprima nestingherit ideile prin ziare”, atunci acest 
termen este cu totul străin întregii perioade.

Totul era subordonat ideii luptei de clasă, mereu mai ascuţită pe măsură ce se 
înaintează spre comunismul deplin (ex. titlu articol: „VIGILENŢĂ! Duşmanul de 
clasă nu doarme”). Doar comuniştii sunt buni, toţi ceilalţi („reacţionarii”, „maniş‑
tii”, „burghezii” ş.a.m.d.) sunt răi (ex: „modul mârşav în care patronul îşi tratează 
ucenicul nu poate fi tolerat”; „susnumitul chiabur a fost demascat şi înaintat par‑
chetului”; „organele în competinţă l‑au arestat, urmând să‑şi primească pedeapsa 
cuvenită” ş.a.m.d.). Cuvintele din ziar nu aparţin cetăţenilor, nici măcar redactori‑
lor, ci sunt ale partidului! Se preiau texte din plenare, congrese, consfătuiri, întâlniri 
de lucru, dar nu se adaugă nimic, nu se fac aprecieri, nu se fac comparaţii. Există 
doar adeziunea deplină la ceea ce s‑a spus acolo.

Când partidul consideră că este greşit ceva, redactorii sunt schimbaţi, trimişi 
„în producţie”. Dacă sunt şi corespondenţi ai altor ziare şi plătiţi şi de acolo, acei 
bani trebuie donaţi partidului. Un procent, stabilit de partid, le va fi totuşi îngăduit. 
Tendinţa de îmbogăţire a redactorilor, cel puţin la începutul epocii, era un păcat 
capital.

Primii redactori nu au şcoală, vin direct din „câmpul muncii”; abia mai târziu 
sunt trimişi la studii. Ei nu semnează decât rareori articolele, cititorii nu pot şti cine 
a scris un articol sau altul, nici cine face parte din redacţie. Ziarul apărea „sub con‑
ducerea unui comitet”, dar cine făcea parte din acesta doar partidul ştia!

Presa nu este „a patra putere în stat”, pentru că nu existau mai multe „puteri”, 
ci doar una singură, a partidului, iar presa, prin lege, îşi desfăşura întreaga activitate 
sub conducerea acestuia. Dar puterea ei, ca „armă” aflată în subordinea partidului 
unic, a fost şi a rămas până la sfârşit extrem de mare. „Ziaristul” comunist era un 
personaj temut, iar cei care erau „demascaţi” ca duşmani ai regimului de către pre‑
să, se puteau considera terminaţi, condamnaţi înainte de vreme.

Rolul presei s‑a dorit a fi unul militant, mobilizator în consolidarea regimu‑
lui şi formarea „omului nou”. Problematica politică primează, atunci când nu e 
singura prezentă în paginile ziarului. Dar ea nu dezbate probleme, nu găzduieşte 
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confruntări de păreri. Ca izvor istoric poate fi cu mare greutate acceptată. Pentru 
că informaţia vine întotdeauna dintr‑o singură sursă. Rolul în educarea popula‑
ţiei e scăzut. În plus, în toate ziarele, locale sau centrale, limbajul folosit este ace‑
laşi (chiar şi mai târziu, spre sfârşitul epocii; astfel, dacă citeşti relatarea vizitei lui 
Nicolae Ceauşescu în Sălaj, din luna mai 1986, în „Năzuinţa”, apărută la Zalău, sau 
în „Scânteia” ori „Scînteia Tineretului”, care apar în capitala ţării, nu găseşti nici o 
deosebire!). Este aşa‑numita „limbă de lemn”, după acelaşi tipar fiind concepute şi 
toate cuvântările susţinute la anumite evenimente. 

Până la urmă, şi din acest motiv, s‑a ajuns la o respingere a presei, din ziarele 
de atunci mai fiind citite doar „faptul divers”, rubricile pierderi, decese ori vân‑
zări‑cumpărări. Şi, desigur, rubrica de sport, pentru că rezultatele obţinute în dife‑
rite competiţii nu puteau fi schimbate! Restul era doar manipulare, dusă la extrem. 
De aici, „foamea” de informaţie reală de după decembrie 1989, cozile uriaşe la 
chioşcurile de ziare, explozia tirajelor publicaţiilor din primii ani de după revoluţie.

Caiete Silvane, nr. 194/martie 2021



Marin Pop /  Anuarul presei sălăjene 2021 • 177

MArin pop
Caiete Silvane

Corneliu Coposu – 25. Un sfert de 
secol de la trecerea în eternitate a 

marelui om politic sălăjean

Rememorând ultimele zile din viaţă ale marelui om politic sălăjean, Corneliu 
Coposu, bunul său prieten şi colaborator politic apropiat, Ion Diaconescu, afirma, 
în memoriile sale, că ştia de boala Seniorului, dar nu credea că este atât de gravă. 
Mai mult, după ultima vizită în Germania la prietenul său, doctorul Mihai Balcan, 
starea lui de sănătate s‑a ameliorat. A aflat cu stupoare că în noaptea de 29 spre 
30 octombrie a făcut o criză foarte gravă şi a fost internat, aproape în comă, la 
Spitalul Universitar din Bucureşti.

Au urmat 12 zile în care Corneliu Coposu s‑a zbătut între viaţă şi moarte, pe‑
rioadă în care s‑a produs un adevărat miracol în societatea românească. La început, 
mass‑media a prezentat ştirea internării lui Corneliu Coposu ca ştire normală, de 
prima pagină, pentru că era vorba de preşedintele unui partid politic important. 
Ştirile privind starea de sănătate a preşedintelui PNŢCD, spune Ion Diaconescu, 
„se rostogoleau ca bulgării de zăpadă, devenind din ce în ce mai impresionante 
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ajungând în momentul decesului la dimensiuni de tragedie naţională”. Opinia pu‑
blică românească se trezea din adormire şi dezinformare şi îşi dădea seama că pierde 
pe unul dintre ultimii reprezentanţi ai democraţiei interbelice autentice. „Culmea 
era – spune Ion Diaconescu – că aceste manifestări veneau mai ales din partea celor 
care, până atunci, îl blamaseră şi îl batjocoriseră în fel şi chip. Totul părea ca o repa‑
raţie postumă faţă de nedreptăţile pe care i le făcuseră cât fusese în viaţă”1.

Dintre toate articolele de 
presă, cel mai emoţionant şi mai 
sincer ni se pare apelul tinerei 
jurnaliste Roxana Iordache, care 
realizase numeroase intervi‑
uri cu Corneliu Coposu. Ea îi 
chema pe bucureşteni în Piaţa 
Palatului să se roage împreună 
pentru Corneliu Coposu, pe 
data de 8 noiembrie 1995, când 
se împlineau 50 de ani de la pri‑
ma manifestaţie anticomunistă 
din anul 1945, de ziua onomas‑
tică a Regelui Mihai2.

Însă, din păcate, traiectoria pământeană a lui Corneliu Coposu lua sfârşit. În 
dimineaţa zilei de 11 noiembrie 1995, la ora 9 şi 20 de minute, Corneliu Coposu 
trecea în eternitate. Corpul neînsufleţit a fost depus în holul sediului central al 
PNŢCD, iar timp de trei zile, până la înmormântare, care a avut loc în data de 14 
noiembrie, la catafalcul marelui dispărut, de dimineaţa până seara, a avut loc un 
adevărat pelerinaj. Mii de oameni, veniţi din întreaga ţară, au stat la cozi nesfârşite, 
pentru a‑i aduce un ultim omagiu.

Deşi nu a avut parte de funeralii naţionale, la înmormântarea Seniorului au 
participat peste 100.000 de oameni din întreaga ţară, care au venit în mod spontan 
să‑l conducă pe ultimul drum. A fost înmormântat în Cimitirul Belu, alături de 
mamă, soţie şi surori. Ultimii care au rămas la cimitir au fost consătenii din satul 
natal, Bobota, atât de drag lui, în frunte cu fina sa, profesoara Valeria Ciocean, care 
au rostit rugăciuni şi cântări religioase specifice zonei în care a văzut lumina zilei.

Referitor la schimbarea de atitudine chiar şi a celor mai înverşunaţi adver‑
sari politici, semnificativă ni se pare interpretarea lui Ion Diaconescu: „Cât a fost 
Coposu în viaţă, ca de altfel şi noi ceilalţi, care am evoluat pe aceleaşi coordonate, 
am fost huliţi, batjocoriţi, urâţi, nu pentru trecutul nostru, care de fapt merita toată 
cinstirea, ci pentru faptul că supravieţuiserăm genocidului comunist şi revenise‑
răm pe scena politică a ţării ca un act de acuzare, sau, dacă vreţi, martori ai acuzării 
pentru toate crimele şi nelegiuirile făcute în perioada comunistă. Chiar şi cei care 
nu colaboraseră cu regimul, dar se făcuseră vinovaţi prin simpla lor pasivitate erau 
deranjaţi de prezenţa noastră în viaţa politică a ţării. Puteam fi acceptaţi în istorie 
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cu referire la acele vremi trecute dar, după părerea lor, n‑aveam ce căuta în viaţa 
politică prezentă, căci le aminteam mereu de compromisurile lor”3.

Elocvente sunt, în acest sens, şi cuvintele lui Alexandru Bârlădeanu, care spu‑
nea că în tinereţe i‑au animat idealuri diferite, el fiind comunist, dar recunoştea că 
cel care a avut dreptate a fost Corneliu Coposu.

Pentru generaţia tânără şi cele care vor urma după noi rămâne testamentul şi 
crezul politic al Seniorului Corneliu Coposu. În una dintre ultimele lui apariţii, 
conştient parcă de sfârşitul care se apropia, declara, ca o sinteză a întregii lui exis‑
tenţe pământene şi totodată ca un testament politic, următoarele: „În fond nu e 
importantă persoana mea, e importantă ideea legată de activitatea mea. Dacă această 
idee triumfă şi dacă ea este îmbrăţişată de prietenii mei şi de opinia publică, apariţia 
sau dispariţia mea sunt secundare. Totul este să supravieţuiască o atitudine. Dacă 
aceasta triumfă, dispariţia mea nu este semnificativă”4. 

În ceea ce priveşte dimensiunea personalităţii marelui om politic şi a activităţii 
sale de o viaţă, închinată în slujba ţării, relevante ni se par cuvintele ambasadoru‑
lui Franţei la Bucureşti, Bernard Boyer, care i‑a înmânat cea mai înaltă distincţie 
a statului francez, Legiunea de Onoare, în grad de Ofiţer, în data de 6 octombrie 
1995, la Bucureşti, în numele preşedintelui Franţei, Jacques Chirac. În discursul 
său, ambasadorul francez spunea despre Corneliu Coposu, printre altele: „N‑aţi 
fost nici şef de stat, nici ministru, nici comandant al armatei, nici academician şi 
nici măcar ambasador. Dar n‑aţi avut nevoie de aceste titluri pentru a vă face un 
nume recunoscut şi respectat pretutindeni (...). Era normal ca după Revoluţie să 
jucaţi un rol în această ţară (...) pentru care sunteţi un punct de referinţă. (...) Graţie 
dumneavoastră, graţie câtorva oameni, România de azi e o Românie liberă şi toţi 
românii, oriunde ar fi ei şi orice ar fi făcut se recunosc în dumneavoastră”.

Emoţionat de cuvintele înălţătoare pe care i le‑a adresat ambasadorul francez, 
Corneliu Coposu declara cu modestia‑i recunoscută, următoarele: „Permiteţi‑mi 
să consider acordarea acestui titlu în primul rând un omagiu adus României şi 
poporului român. Aş vrea să cred, în acelaşi timp, că onoarea pe care mi‑o faceţi 
constituie un semn de încurajare şi speranţă. Nădăjduiesc de fapt că ţara mea îşi va 
găsi locul demn printre naţiunile democratice ale Europei, un loc din care a fost 
exclusă cu brutalitate prin lunga şi întunecoasa dictatură comunistă”. 

Corneliu Coposu a fost un mare vizionar, crezând cu tărie că regimul totalitar, 
de sorginte comunistă, instaurat în România cu ajutorul tancurilor sovietice, acel 
colos cu picioarele de lut, îşi va găsi sfârşitul, în urma unor evenimente revoluţio‑
nare. În plin regim comunist, deşi ştia că este atent supravegheat de către Securitate, 
Corneliu Coposu nu se ferea să spună adevărul. Printre altele, el vorbeşte de para‑
doxul temporar şi istoric în viziunea regimului, deoarece la comunişti doar viitorul 
era sigur, trecutul fiind schimbat în funcţie de interese: „Ceea ce este caracteristic 
regimurilor comuniste este că adevărul niciodată nu este absolut şi poate că intenţi‑
onat este aşa, ca să se poată reveni mai uşor asupra faptelor şi oamenilor”. Îşi expri‑
mă şi poziţia proprie asupra regimului, care din punctul lui de vedere era falimen‑
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tar: „În ceea ce mă priveşte nu sunt un partizan al regimului. Consider sistemul 
perimat. Socialismul nu este în stare să organizeze producţia şi nici productivitatea. 
Sub aspect economic suntem în urma tuturor ţărilor capitaliste. În SUA de pildă 
ajutorul de şomaj este de câteva ori mai mare decât salariul unui inginer de la noi, 
în ceea ce priveşte puterea de cumpărare. De unde s‑a prezis moartea capitalismu‑
lui, iată că‑i imităm metodele de producţie”. Iată concepţia şi gândirea pragmatică 
a vizionarului Corneliu Coposu. Era în data de 10 septembrie 1967, când marea 
majoritate a românilor credeau că ne îndreptăm spre o societate „multilateral dez‑
voltată”, după cum se exprima liderul comunist Nicolae Ceauşescu5.

În data de 27 noiembrie 1968, sursa „Sultan” face o vizită lui Corneliu Coposu. 
Discutând situaţia de la noi din ţară, Corneliu Coposu spune că eram „mereu su‑
puşi presiunilor sovietice, că au început din nou să ne constrângă economiceşte, 
printr‑o serie întreagă de controale comerciale dezavantajoase, ceea ce accentuează 
la maximum deficitul nostru bugetar” şi că „suntem la un pas de bancnotă”, pro‑
babil rusească. El este de părere că „pentru o echilibrare a acestui deficit, se pare că 
regimul va diminua considerabil investiţiile şi tot pentru aceasta, viaţa în RSR se 
scumpeşte rapid, lefurile rămânând pe loc”. Vizionar, el îi spune informatorului că 
„falimentul economic şi ideologic al comunismului este total şi că este convins că forţele care îl vor 
răsturna se vor naşte din chiar mijlocul lui şi nu vor veni din afară (s.n.).

Că în URSS începuseră «unele mişcări timide» ale scriitorilor ucraineni, miş‑
cări care „nici nu erau de conceput pe vremea lui Stalin”6.

Criza din Cehoslovacia este considerată în mod realist de către Corneliu 
Coposu ca o „criză a sistemului socialist”. El subliniază că „libertatea fără proprieta‑
te este de neconceput”. Dă exemplul reformei agrare din anul 1921, pe care o con‑
sideră „cel mai mare şi mai curajos act de justiţie socială pe care l‑a făcut burghezia 
românească”. Făcând o paralelă în timp, spune că „după 50 de ani, un nou feudalism 
a apărut. E vorba de clasa privilegiată a comuniştilor. Ei nu se vor lăsa expropriaţi, cu una cu 
două, cum s-a lăsat burghezia. Împotriva lor va fi nevoie de un act de violenţă. De o adevărată 
revoluţie (s.n.)”7.

Corneliu Coposu spunea lucrurilor pe nume faţă de sistemul socialist, în care 
muncitorii se făceau doar că muncesc, iar statul că îi plăteşte: „Eu muncesc enorm 
la birou, căci aşa e firea mea conştiincioasă. Îi admir sincer pe cei din jurul meu, 
cum trag chiulul şi pe conducători, ce nesimţiţi sunt la toate deficienţele care sunt 
în jurul lor. Eu nu pot fi aşa, mă consum, fac ore suplimentare, mă enervez de ine‑
pţiile care le văd”. De asemenea, el vorbeşte despre noua nomenclatură comunistă, 
care nu avea ideologie, principii, morală, ci era pusă doar pe căpătuială: „Evident 
toate principiile comuniste sunt date peste cap. De altfel regimul de la noi nu mai 
are nici o ideologie la bază. Principiile comuniste sunt numai pentru cei mici, iar 
cei mari sunt mai pretenţioşi şi mai rafinaţi decât marii burghezi de altădată”8.

Era sigur că regimul comunist era unul tranzitoriu şi nu etern, cum presu‑
puneau adepţii lui, iar sfârşitul lui era aproape, ceea ce reiese din discuţia pe care o 
are cu prietenul său, Ion Ovidiu Borcea, de faţă cu un delator: „Regimul comunist 
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din România chiar dacă va sta la putere 100 de ani, este un regim tranzitoriu; nu s‑a 
cununat cu destinul neamului românesc şi există deasupra Partidului Comunist 
nişte interese care rămân eterne naţiunii române şi unul dintre aceste interese este 
menţinerea unităţii statului român”. De asemenea, subliniază că propaganda de 
partid trebuia „să pună problema în concret”, deoarece la noi în ţară nu exista „nici 
o posibilitate de a‑ţi manifesta ideea întrucât omul nu are la dispoziţie nici un organ 
de presă în care să‑şi poată spune părerea lui politică”, ceea ce nu se întâmpla în nici 
un stat din lume, spune el. Referindu‑se la foştii deţinuţi politici, spune că pentru 
sutele de mii de români care au suportat închisori, bătăi sau au decedat în puşcăriile 
comuniste, „nu s‑a spus nici un cuvânt”. Acuzând emisiunile postului de radio 
Europa Liberă de calitatea slabă a acestora conchide: „Eu dacă aş fi la Europa Liberă 
aş da sondaje cu privire la situaţia foştilor deţinuţi politici, care nu au avut voe să‑şi 
exercite meseriile pe care le‑au avut”9.

În prezenţa unui delator, Corneliu Coposu face o analiză a situaţiei din 
Polonia, făcând o paralelă cu ceea ce se întâmpla în societatea românească, unde 
partidul unic era „un bloc inatacabil”, neexistând nici o dizidenţă în cadrul său. De 
asemenea, el face o analiză a situaţiei economice din ţară, arătând corupţia endemi‑
că a societăţii româneşti, în special cea din rândul nomenclaturiştilor, lipsa totală de 
informare a populaţiei şi nevoia tot mai mare de a cunoaşte adevărul:

„Primită: Lt.col. Stănescu Victor
Sursa: Fănică
Data: 18 X 1980
Notă
Redau unele din părerile lui Corneliu Coposu exprimate în cursul unei con‑

vorbiri avută cu dânsul la barul Athenée Palace, în ziua de 12 crt. a.c.:
„În legătură cu influenţele pe care schimbările efectuate în Polonia le‑ar putea 

avea asupra situaţiei din România cred că ele au început să se manifesteze, dar aşa 
cum era de aşteptat ele sunt doar de suprafaţă fără a atinge nimic din structura de 
concepţie a partidului, un bloc inatacabil de teorii ce se bat cap în cap cu realităţile, 
conflict ce se adânceşte şi face viaţa insuportabilă. La ora actuală problemele de 
rezolvat se îngrămădesc zilnic, iar soluţiile nu apar de nicăieri. 

Vizita în Franţa şi decepţiile economice consecutive arată că e puţin pro‑
babil ca viitorul să mai aducă salvări prin credite occidentale.

O reacţie salvatoare din interior cu o mobilizare entuziastă a forţelor pro‑
prii de producţie este şi mai puţin probabilă, datorită asteniei generale nu există 
soluţii care să ne tragă afară din stagnarea economică şi numai cu patosul dis‑
cursiv nu se poate urni căruţa împotmolită a statului.

Necesitatea de adevăr justifică audienţa de care se bucură postul de radio 
„Europa liberă” la ora actuală.

Personal, nu am nici o simpatie pentru clica de evrei şi de foşti slujitori 
fideli ai regimului deveniţi lătrători cu simbrie aciuiaţi acolo. Dar fiind singura 
voce critică asupra situaţiei dinăuntru şi din afara ţării este normal ca această 
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critică să fie căutată. Ea este adesea subiectivă şi deviată din lipsă de informaţie 
adeseori este chiar falsă. Dar unde să cauţi o critică obiectivă? Unde există o 
expresie sinceră a opiniei publice? Mass media românească s‑a diluat total ad‑
miţând accente critice (şi acelea incomplete) doar la rubricile sportive.

Sunt acuzaţii directe de pricopseli ce lezează morala publică. Păunescu a 
fost acuzat că ar dispune de sute de mii de lei. Eugen Barbu de milioane. N‑a 
venit nici o dezminţire. Pe baza experienţelor anterioare sunt foarte sceptic faţă 
de orice proiect de lege privind controlul averilor. Ele nu dau rezultate nici în 
cazul responsabililor de Aprozar, dar faţă de demnitarii investiţi cu autoritate. 
Cine îi va atinge? Legea locativă nu este bună nici de speriat copiii şi ea a fost 
făcută cred special pentru a fi respinsă şi a se oferi fără nici un efort o satisfacţie 
populaţiei. 

În privinţa Poloniei, cred că lucrurile se vor termina prost dacă P.C.P. nu va 
reuşi să ia situaţia în mână. Se naşte acolo o nouă forţă politică. Ruşii sunt pri‑
mii care vor ca ea să fie ucisă din faşe. Cine ar putea să‑i împiedice? Nimeni”10.

Informatorul sălăjean cu numele de cod „I. C. Drăgan” este trimis, din 
nou, cu misiune la Corneliu Coposu. În data de 17 iulie 1987 îl vizitează la do‑
miciliul acestuia din strada Mămulari. În nota sa informativă afirmă că „obiec‑
tivul” a făcut aprecieri „deosebit de critice la adresa situaţiei social‑politice din 
ţara noastră, spunând că mai rău ca în prezent nu ne‑a fost niciodată. Piaţa‑i 
goală, iar piaţa neorganizată e foarte scumpă. După el, suntem într‑o situaţie 
dezastruoasă şi ireversibilă atâta vreme cât este comunism, pentru că românul 
nu este pentru comunism, el trebuie cointeresat mereu, ceea ce în prezent nu 
se realizează şi, de fapt nici nu se urmăreşte acest lucru. De la economie până 
la cultură, absolut totul este deteriorat, datorită incapacităţii conducerii comu‑
niste. Avem exemple clare şi nu suntem singurii care invalidăm socialismul ca 
orânduire viabilă. Exemplele Ungariei şi al Poloniei fac dovada că societatea 
comunistă nu poate exista decât prin opresiune, prin forţa armelor şi nu prin 
libertatea individului, orice iniţiativă fiind anihilată din faşă. Din start s‑a fă‑
cut o mare greşeală de care conducerea noastră de partid nu e conştientă sau 
se preface şi anume încercarea de a construi socialismul cu oameni incapabili 
exact ca şi Stalin şi prin urmare comunism înseamnă stalinism întrucât până în 
prezent nici o ţară socialistă n‑a făcut dovada contrariului. În aceste condiţii e 
lesne de înţeles că nici o ţară serioasă (evident capitalistă) nu ne ia în serios”11. 
Dovedindu‑se un fin analist, Corneliu Coposu arată, în cele exprimate mai sus, 
că societatea românească ajunsese pe marginea prăpastiei şi că urma inevitabilul 
– căderea regimului comunist.

În primăvara anului 1989, în momentul în care România şi‑a plătit datori‑
ile externe, prin înfometarea populaţiei, regimul comunist considera acest mo‑
ment crucial în istoria ţării şi‑i făcea o propagandă deşănţată. Corneliu Coposu 
priveşte cu realism situaţia asupra economiei româneşti învechite şi energo‑
fage, aşa după cum reiese dintr‑o notă informativă a Securităţii: „În jurul orei 
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20,00 (în data de 5 aprilie 1989 – n.n.) se aude «U» discutând cu surorile lui 
despre faptul că deşi România şi‑a achitat datoriile externe în întregime, asta 
nu rezolvă cu nimic situaţia în care ne aflăm deoarece suntem obligaţi ori să 
facem noi împrumuturi pentru modernizarea tehnologiilor industriale, ori să 
rămânem şi mai mult în urma ţărilor dezvoltate din cauza industriei pe care o 
avem, învechită şi mare consumatoare de energie şi materii prime”12.

Referitor la dimensiunea europeană a personalităţii lui Corneliu Coposu, 
relevante sunt cuvintele lui Wilfried Martens, preşedintele Partidului Popular 
European. În volumul autobiografic Europa: lupt şi înving, îl plasează pe Corneliu 
Coposu între figurile emblematice ale politicii internaţionale: „Corneliu 
Coposu a fost un erou, a stat 17 ani în închisorile comuniste şi după 1989 a 
încercat să reconstruiască în România democraţia. Eu nu‑l voi uita niciodată 
pe Corneliu Coposu. A făcut lucruri deosebite şi au fost momente importan‑
te în care am colaborat. Cred că ar trebui să fie un model pentru politicienii 
de astăzi, fiindcă a fost un om extrem de onest şi de angajat în lupta pentru 
reconstruirea propriului partid şi a ţării sale. Eu cred că el este model pentru 
politicieni şi un erou pentru români”.

Activitatea deosebită pe care a depus‑o de‑a lungul întregii sale vieţi a fost 
apreciată de către oamenii politici din străinătate şi de către presa internaţiona‑
lă, care l‑a numit ca fiind „cel mai moral şi mai important politician român de 
după revoluţie”.

Mulţi români realizează, însă, faptul că personalitatea lui Corneliu 
Coposu, la fel ca a multor alte mari genii ale poporului român, a fost percepută 
la reala sa valoare doar după ce a plecat dintre noi. Marii oameni politici occi‑
dentali, însă, i‑au recunoscut adevărata sa valoare. Noi, din păcate, nu. Aceasta 
face parte din mentalitatea noastră românească de a ne da seama de adevărata 
valoare a unei mari personalităţi, după cum a fost şi Corneliu Coposu, doar 
atunci când ei nu mai sunt între noi. 

Caiete Silvane, nr. 190/noiembrie 2020

Note:

1 Ion Diaconescu, După Revoluţie, Ed. Nemira, 2003, pp. 166‑167.
2 România Liberă, 7 noiembrie 1995.
3 I. Diaconescu, op. cit., p. 168.
4 România Liberă, nr. 1417, 21 noiembrie 1994.
5 ACNSAS, Fond Informativ, dos. I 5062, vol. 1, ff. 15‑19.
6 Idem, dos. I. 149.087, vol. 3, f. 299.
7 Ibidem, f. 302.
8 Ibidem, ff. 277‑278.
9 Idem, vol. 12, f. 351.
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10 Ibidem, f. 331.
11 Idem, dos, I 149087, vol. 1, f. 57.
12 Idem, dos. I 149087, vol. 31, f. 353.



Din istoricul presei șimleuane. 
„Păstorul Sufletesc” - Periodic de 

predici și știință pastorală (I)

În anul 2021 se împlinesc 770 de ani de atestare documentară a orașului 
Șimleu Silvaniei, context în care ne propunem să elaborăm o serie de studii legate 
de bogata istorie a orașului de la poalele Măgurii Silvaniei. Serialul nostru debu‑
tează în prezentul număr al revistei, cu istoricul periodicului „Păstorul Sufletesc”.

Inițiativa elaborării și tipăririi unui pe‑
riodic de predici și de știință pastorală în ca‑
drul Vicariatului Greco‑Catolic al Silvaniei 
aparține preoților sălăjeni Alimpiu Coste, 
Ioan Budișan și Avram Dragoș. Ea a fost 
pusă în practică la începutul anului 1906, 
când apare la Șimleu Silvaniei primul nu‑
măr al revistei, sub denumirea de „Păstorul 
Sufletesc”.

În acest context, începând cu 1 ianua‑
rie 1906, revista apare lunar, ca periodic de 
predici, la început în format 24x27, 60 pa‑
gini. Comitetul de redacție era format din 
Alimpiu Coste, care devine redactor res‑
ponsabil, Ioan Budișan și Avram Dragoș, 
redactori.

Periodicul a fost redactat „cu înalta 
permisiune a Măritului Ordinariat de Gherla” și era structurat în trei părți: Partea 
I – predicile de pe luna respectivă; partea a II‑a, denumită „materie instructivă” era 
dedicată învățăturii pastorale, urmată de Cronică, știri personale, poșta redacției și 
bibliografie, care constituiau ultima parte a periodicului1.

În Precuvântare se arată scopul pe care și l‑au propus inițiatorii proiectului cul‑
tural‑religios, acela de „a fi în servițiul preoțimei în împlinirea oficiului de doctor 
sufletesc al credincioșilor, a‑o ajuta în activitatea sa intrinsecă referitoare la mântu‑
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irea sufletelor”. De asemenea, subliniază că proiectul era unul inedit și umplea un 
gol care se simțea demult în rândul preoțimii greco‑catolice și nu numai: „Să simța 
foarte lipsa unei foi preoțești – pastorale – ceia‑ce cetim și din mulțimea epistolelor 
venite la adresa redacțiunei de la membrii clerului, începând de la Ilustru Arhiereu 
până la preotul de pe sate; – mai ales, că în timpurile noastre, în împlinirea che‑
mării, preotul are a să lupta cu așa multe pedici, când, ca se poată ajunge resultate 
în activitatea sa, trebue să‑și folosească toate puterile sale, ca să se poată bucura de 
resultate în urmarea zelului său”. Dacă pentru clerul „din patrie și străinătate” (la 
străinătate înțelegând și frații din vechiul Regat) existau numeroase periodice de 
predici și pastorale, care serveau interesele clerului și îi ajuta la „împlinirea oficiu‑
lui”, clerul greco‑catolic nu avea până în acel moment un organ propriu, preoțesc: 
„Aceasta ne‑a stat înaintea ochilor, iar în urmarea concrederii conferinței preoțești 
din Șimleu Silvaniei – ne‑am decis a eda Păstorul Sufletesc”2.

Apariția noului periodic a însemnat un real succes, după cum rezultă și din 
corespondența primită la redacție. Colectivul de redacție mulțumește tuturor celor 
care au trimis predici și studii spre publicare, fiind rugați ca și pe viitor să fie „în‑
tr‑ajutor la munca grea luată asupra noastră”.

Multe dintre articolele și studiile primite deja la redacție vor fi publicate în 
serial, precum vastul studiu „Liturgica”, trimis de Laurențiu Sima, preot în paro‑
hia sălăjeană Sâg, studiu pe care membrii redacției îl consideră „unic în literatura 
noastră bisericească”, prin faptul că în cuprinsul său se explicau „toate obiectele 
aparținătoare ritului și toate funcțiunile preoțești și archierești”.

Era lansată o invitație tuturor preoților care doreau să trimită lucrări spre pu‑
blicare, cu condiția de a fi trimise la timp, cu o lună înainte de tipărirea periodicu‑
lui: „Ori ce soiuri de lucrare din cuadrul foaiei noastre venite din afară publicăm 
cu plăcere, așa: predici, meditațiuni, tractate. Ne rugăm însă, că lucrările venite de 
la colaboratori externi să se trimită la adresa Redacțiunii cu o lună înainte de edarea 
numărului proxim al periodicului, că la timp să fie la îndemână”3.

Din cadrul rubricii „Poșta redacției” aflăm că inițiatorii proiectului au primit 
numeroase scrisori de felicitare și încurajare. Printre ei se numărau Dr. Augustin 
Lauran, canonic‑notar al Episcopiei de Oradea, Dr. Augustin Bunea, canonic de 
Blaj, Dr. Elie Dăianu, protopopul Clujului, Vasile L. Pop, protopopul tractului 
Almaș, Dr. Petru Fabian, profesor de Teologie la Gherla, Dr. Vasile Lucaciu, preot în 
Șișești și mulți alții. De asemenea, aflăm că au trimis predici și studii spre publicare 
Dr. Victor Bojor, profesor de Teologie la Gherla, Tit Bud, vicarul Maramureșului, 
Ariton M. Popa, care în acel an devenea protopop la Reghin sau Ioan Genț, proto‑
pop în Oradea4.

Rubrica „Cronică” era împărțită în două: „Din Patrie” (adică din Imperiul 
Austro‑Ungar, în cadrul căreia se găseau încorporate, până la 1918, Transilvania, 
Banatul și Bucovina) și „Din Străinătate”, unde erau incluse și știrile din România. 
În acest prim număr aflăm că în Imperiu a fost recunoscut ca legal cultul baptist 
în anul 1905, despre pericolul socialismului, despre francmasoni, care „nu slăbesc 
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din ura lor față de tot ce aparține bisericii creștinești” etc. Din străinătate aflăm di‑
ferite știri religioase, în primul rând de la Roma, apoi din România, Franța, Anglia, 
Germania, Rusia etc.5

La rubrica de știri personale aflăm informații prețioase pentru noi din punct 
de vedere istoric, deoarece se referă la mișcarea clerului, la numiri și transferuri în 
alte parohii6.

Desigur că pentru a se întreține din punct de vedere financiar se publicau și 
diverse reclame. În special pe ultimele pagini regăsim reclame la fabrici de clopote, 
veșminte bisericești, cărțile editate de Tipografia „Victoria” din Șimleu Silvaniei, 
dar și la diverse utilaje, motoare sau așa‑zise produse vindecătoare. O reclamă com‑
pletă, am putea spune, era publicată de firma Rétay și Benedek, institut de indus‑
trie bisericească din Budapesta, care confecționa o gamă largă de obiecte necesare 
pentru biserică: veșminte, faloane, prapori și steaguri bisericești pentru reuniuni și 
societăți religioase, acoperitoare de altar și amvon, cruci de altar și de mână, cădelni‑
țe, clopote, candelabre, potire etc. De asemenea, icoane, sculpturi în lemn, precum 
iconostase, altare, amvoane, troițe, pictarea bisericilor sau renovarea lor. Pentru o 
mai mare credibilitate era publicată o scrisoare de mulțumire a unui preot care 
beneficiase de serviciile respectivei firme.

Comunitatea românească din Șimleu Silvaniei a primit cu bucurie apariția 
periodicului religios, după cum reiese și dintr‑un articol publicat în ziarul „Gazeta 
de Duminecă”, care apărea tot la Șimleu Silvaniei, începând cu anul 1904, de către 
fruntașul politic Dr. Coriolan Meseșian, avocat în Șimleu și fiu de preot. El întâm‑
pina „cu vie însuflețire” inițiativa „salutară” a celor trei preoți sălăjeni, subliniind 
că nu au făcut decât să urmeze „porunca celui mai mare învățător al lumei, care 
a dispus: mergând învățați toate popoarele”. Prin întemeierea periodicului de predici, 
spune el, „atât ei, cât și venerații colaboratori nu numai să degagează de datorințele 
lor, ca adevărați luminători ai turmei lui Christos în mod vrednic de păstorii conștii 
sufletești, – nu numai, că ofer colegilor lor un sprigin neprețuit într‑u păstorirea 
și îngrijirea sufletelor prin propagarea învățăturilor sublime ale Mântuitorului, – 
fără totodată au umplut un gol simțit deja demult la noi în literatura noastră ro‑
mânească‑bisericească, cu toate‑că eram în drept a aștepta dela unica corporațiune 
mai cu seamă, precum e preoțimea noastră, ca barem dânsa mai de timpuriu să se 
îngrijească de un organ propriu, – să‑i zicem – de profesiune; ba să se îngrijească 
de mărirea acelei maiestoase catedre, a amvonului, din care pururea să propovădu‑
esc învățăturile vecinice ale omenimei, ca nicăiri altundeva”. Apreciază condițiile 
și nivelul predicilor care, „atât ca fond, cât și ca formă să pot conzidera de peste 
tot succese. Unele chiar de model, încât ofer fiecărui om cea mai sănătoasă hrană 
sufletească și o adevărată plăcere creștinească”.

Pe lângă aprecierile deosebit de favorabile, cu sinceritate, Coriolan Meseșian 
aduce și unele critici în privința construcției propozițiilor și a limbajului care „mai 
lasă ceva de dorit”. Dă câteva exemple de cuvinte ieșite din uz, precum „prospiciea‑
ză”, care era „deja aproape huiduit din vocabularul limbei române” sau cuvântul 
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des uzitat „articlu”, care nici pe departe nu înlocuia „însemnătatea articolului”. De 
asemenea, termenul de „preot neordinat” i se părea „cam caraghios”, optând pen‑
tru cel de „preot nou ordinat” sau „preot nousfințit”.

La final, Coriolan Meseșan subliniază încă o dată importanța periodicului 
pentru „obștea românească”, care „a îmbrățișat cu cuvenită căldură aceasta între‑
prindere” a preoților și‑l recomanda „din totdinadinsul” ca un „organ prețios”, „ca 
conținut și în acelaș timp ieftin, ca ziuar”7.

Din cuprinsul celui de al doilea număr al periodicului aflăm intenția comi‑
tetului de redacție de a veni în sprijinul clerului cu o nouă inițiativă, de a publica 
și schițe de catehizare: „Având în vedere periodicul nostru scopul, de a da după 
putință toate invitațiunile necesare pentru On. Cler în cele pastorale, și fiindcă 
catechizarea face parte însămnată din dătorințele multe și grele ale preotului, cu 
începerea anului scolastic viitor, adecă începând cu Nrul ce va apărea în 1 sep‑
tembre vom da în fiecare număr parte schiță de catehizare, parte câte o prelucrare 
întreagă din catecheză. Astfel, «Păstorul Sufletesc» va fi un mijloc de ajutor pentru 
on. Cititori și în privința aceasta” – se afirma în coloanele periodicului. De aseme‑
nea, membrii comitetului de redacție țineau să mulțumească în mod deosebit lui 
Alimpiu Barboloviciu, vicarul Silvaniei, „pentru colaborarea mult prețuită și pen‑
tru deschilinitul interes ce‑l are față de foaia noastră și pentru dragostea mare ce‑o 
are față de toată întreprinderea noastră”8.

De la rubrica „Poșta redacției” aflăm lista celor care se abonaseră deja la pe‑
riodic. Printre ei se numărau Dr. Augustin Lauran, canonic‑notar la Episcopia de 
Oradea, vicarul episcopesc Vasile Mangra și Dr. Iacob Radu, vicar în Hațeg. Acesta 
din urmă trimite și o scrisoare de felicitare despre care membrii redacției spun ur‑
mătoarele: „Ne‑a mângăiat mult cuvintele măgulitoare și rostim mulțumită pentru 
interesul moral promis și dorim cele puse în prospect”. Tot acum aflăm că „Măritul 
Ordinat de Lugoj” recomanda periodicul „Păstorul Sufletesc” prin cuvintele: 
„Recomândăm acest periodic în speciala atențiune a Veneratului cler”9.

Revista se răspândește cu rapiditate, după cum rezultă și din lista abonați‑
lor. Printre noii abonați îi amintim pe mitropolitul Ioan Mețian din Sibiu, Dr. 
Demetriu Radu, episcopul diecezei de Oradea, Dr. Vasile Hossu, la vremea respec‑
tivă episcop al diecezei de Lugoj, mai târziu al Gherlei etc.10

Tot mai mulți preoți trimit predici, cuvinte de învățătură sau traduceri pentru 
a fi publicate. Lista colaboratorilor se îmbogățește continuu. Printre noii semnatari 
îi găsim atât pe preoții sălăjeni, cât și pe cei din alte județe transilvănene. Dintre 
noii colaboratori sălăjeni îi amintim pe Vasile L. Pop, protopopul tractului Almaș, 
paroh în Sângeorgiu de Meseș, Vasilie Criste, Ioan Popiliu, preot în Marca, iar din‑
tre colaboratorii externi pe George Maior, Ioan Turdean, Romul L. Stoica, Ioan 
Bochiș, Ioan Bârlea, Iacob Marga, Clemente Pop sau tânărul teolog pe atunci, Ioan 
Georgescu, autorul de mai târziu al unor lucrări de referință pentru istoria bisericii 
greco‑catolice, dar și biografia unor personalități precum Ioan Rațiu și George Pop 
de Băsești.
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Periodicul continuă să publice predici pentru toate Duminicile din an. De 
asemenea, o serie de predici ocazionale: la moartea unei văduve, preotese sau fete 
tinere, la sfințirea de răstigniri sau despre misiunea preotului de la sate.

Referitor la misiunea preotului și harul pe care trebuia să îl aibă, ne reține 
atenția o traducere realizată de Ariton M. Popa, protopop de Reghin, în special 
capitolul „Puțini sunt aleși”: „O Fiule! – se spune în traducere – cât sunt de puțini 
preoții, cari merg pe calea cea strâmtă! (dreaptă – n.n.) Cât de puțini, cei cari intră 
pe poarta cea îngustă! O cât de mulți s‑au abătut de la cărările mele!

Vino și vezi: de bună‑samă sunt în afară de calea cea strâmtă îngâmfații, cari, 
fudulindu‑se și umflându‑se pentru deșarta lor știință, pe ceilalți îi desprețuesc și 
le place a stăpâni în cler.

Acum se înalță ca cedrii Libanului, dar mai apoi vor cădea cu Lucifer în iad.
Dar nici pe poarta îngustă nu intră cei ambițioși, cari, iubindu‑se pe sine iar 

nu pe mine nici sufletele, cerșesc beneficii și onoruri, oarecum le vânează și grămă‑
desc, puțin îngrijorați de destoinicia lor fără nici o grije a obligamentelor și oficiului.

Sigur, după‑cum cu cutezanță s‑au grăbit a ajunge la culmea vredniciilor, așa 
se vor prăbuși rușinați până în afunzimile chinurilor”11.

La rubrica „Bibliografie” aflăm, printre altele, că în județul Argeș, la Pitești, 
apărea „Păstorul Ortodox”, organ al societății „Frăția” a clerului din acel județ, care 
se afla în anul VI de la apariție. Este posibil ca periodicul ortodox să fi fost un model 
pentru cel greco‑catolic, sălăjean. Era prezentat nr. 5‑6 al periodicului argeșean, din 
care observăm asemănarea dintre cele două periodice. El se încheia cu promovarea 
și invitația către cititorii săi de a se abona la „Păstorul Sufletesc”12. Este un bun 
exemplu, credem noi, de promovare reciprocă.

La începutul anului 1908, redacția publică articolul „Preavenerat Cler 
Român”, în cadrul căruia se reamintește scopul pentru care a fost înființat peri‑
odicul, considerându‑se că revista, „după numărul cel mare al prenumeranților 
(abonaților – n.n.), a fost primită cu bucurie și sprijinită după merit”. De asemenea, 
se spune că periodicul a fost sprijinit „moralminte din partea bărbaților renumiți nu 
numai ca oratori ci și ca scriitori bisericești, cari prin lucrările lor valoroase au dat 
însemnătate cuvenită publicației noastre”13.

Având în vedere aceste considerente, inițiatorii proiectului editorial au decis 
continuarea lui și în anul 1908.

Tot din cuprinsul acestui număr aflăm că de la 1 februarie 1908 proprietar și 
editor al revistei devine Ioan P. Lazăr, proprietarul tipografiei „Victoria” din Șimleu 
Silvaniei, explicându‑se și motivele acestui demers14.

Într‑un alt articol din ziarul „Gazeta de Duminecă”, în care era prezentat nu‑
mărul 6/iunie 1908 al periodicului „Păstorul Sufletesc”, se subliniază că era „singu‑
ra revistă românească de predici – atât în monarchie (austro‑ungară – n.n.) cât și în 
regatul liber, România” și în aceste condiții „n‑ar fi iertat să lipsească din biblioteca 
niciunui preot românesc”. La final, anunță că prețul abonamentului era de 10 co‑
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roane pentru românii din cadrul monarhiei austro‑ungare și 16 lei pentru cei din 
România și străinătate15.

Ca de obicei, la început de an, redacția se adresa clerului și prezenta situația 
revistei, precum și noutățile pe care preconiza să le introducă. În primul rând, se 
reafirma scopul pentru care au inițiat proiectul editorial și anume „propovădui‑
rea cuvântului adevărat, ca cel mai potrivit mijloc, prin care poporului credincios 
i‑se poate arăta calea spre vecinicie și se învețe a ținea cu scumpetate la biserica lui 
Christos și învățăturile lui sfinte”. Se vorbește, apoi, despre importanța și rolul pre‑
dicilor atât pentru preoți cât și pentru credincioși: „Admirabile sunt foloasele pre‑
dicei, atât pentru preot cât și pentru popor, căci multe ofensări ale lui Dumnezeu 
se împiedecă și multe fapte bune se promovează.

Predica nu poate fi înlocuită prin nimica, căci ea este – așa zicând – episto‑
lă din patria cerească, care face se înceteze multe dușmănii, să se aplaneze multe 
conflicte familiari și să se îndrepte multe păcate”.

În contextul unei lipse a „propovăduirii” și a atâtor „învățături false, cari țin‑
tesc la desbinarea lui (a poporului – n.n.) de către biserică și slujitorii ei”, revista 
„Păstorul Sufletesc” promitea să fie și pe mai departe „un prietin nedespărțit, un 
sfătuitor bun al preotului român, întru împlinirea oficiului de propovăduitor al 
cuvântului lui Dumnezeu”.

Pe lângă predicile pentru toate duminicile și sărbătorile de peste an, predici 
ocazionale, studii și învățături, comitetul de redacție își propunea să realizeze și alte 
îmbunătățiri. Astfel, de la 1 ianuarie 1909, fiecare număr apărea „cu ilustrațiuni, 
aducând în tot numărul fotografia unui preot binemeritat pe terenul bisericei și 
al națiunei”. De asemenea, își propuneau să îmbunătățească, „în mod esențial, și 
conținutul periodicului”, cititorii fiind înștiințați că s‑au „angajat puteri cari, cu 
lucrările lor de mare valoare, vor ridica nivelul cuvenit cu nimbul aceluia”16.

Printre articolele publicate în anul 1909 amintim serialul intitulat „Cauzele 
decadinții autorității preoțești”, semnat de preotul Alimpiu Coste, redactorul‑res‑
ponsabil al revistei. În concepția sa, existau trei cauze ale decăderii autorității preo‑
țești: „1) lipsa sfințeniei și a duhului în noi; 2) deteriorarea moravurilor și slăbirea 
credinții în popor; 3) lipsa solidarității, iubirii recerute între preoți”, pe care le ana‑
lizează apoi amănunțit17.

De asemenea, vicarul Silvaniei, Alimpiu Barboloviciu, publică un articol 
referitor la lipsa solidarității preoțești, venind și cu soluții concrete: „Astfel fiind 
atăcate legăturile solidarității în întregul corp moral a bisericei noastre gr. cat. ro‑
mâne – spune venerabilul vicar – prin păcatele egoismului, indiferentismului, se‑
paratismului și servilismului, lipsindu‑ne arma solidarității, care singură este aptă a 
încorona cu laurul isbândei luptele portate pentru causele sfinte și mari, țintitoare 
spre regenerarea națiunilor și bisericilor prin apărarea și recâștigarea drepturilor 
asecurătoare de esistența și viitorul acelora”. El consideră că a sosit timpul „să ne 
înălțăm sufletele și inimile cătră întemeietorul bisericei noastre Isus Christos”, iar 
Iluștri Arhierei a bisericii să organizeze un sinod mixt provincial al clerului și mi‑
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renilor din întreaga mitropolie de Alba Iulia și Făgăraș, „unde, umbriți de harul 
Spiritului Sfânt, prin cimentul coînțelegerei și iubirei reciproce se restituim și să 
redăm spiritul solidarității întregului corp moral a bisericei noastre”. În cadrul re‑
spectivului sinod, „prin penelul încins în inimile unite în simțiri, cugete și fapte” să 
se graveze „pe drapelul bisericei noastre emblema solidarității <viribus unitis> și 
din arsenalul solidarității să ne împrumutăm armele recerute spre apărarea sionului 
bisericei noastre”18.

Începând cu data de 1 ianuarie 1911, periodicul adaugă ca sediu al redacției și 
administrației localitatea Cehei19.

Anul 1912 debutează cu articolul semnat de Alimpiu Coste referitor la numi‑
rea noului episcop al diecezei de Gherla, Dr. Vasile Hossu și cu „Circularul către 
clerul din întreaga dieceză”, semnat de Ioan Georgiu, vicar capitular de Gherla. În 
acest număr semnează predici de dumineca, printre alții, Alimpiu Barboloviciu, 
vicarul Silvaniei, Tit Bud, vicarul Maramureșului și Ioan Popiliu, preot în Marca. 
De asemenea, este publicată dizertația „Socialismul în biserica creștină”, susținută 
de Alexandru Achim, preot în parohia Moigrad la vremea respectivă, la sinodul 
protopopesc al tractului Bred, la 29 octombrie 191120.

Începând cu data de 1 ianuarie 1913, revista adaugă ca sediu al redacției și lo‑
calitatea Gherla, iar de la 1 ianuarie 1914 rămâne numai localitatea Cehei21.

Tot începând cu data de 1 ianuarie 1914, administrația revistei se mută la 
Făgăraș, după o perioadă de întrerupere a apariției în anul 1913, respectiv 1 iunie 
1913‑1 ianuarie 1914, și va fi tipărită la tipografia Jeronim Preda: „La stăruința alor 
sute de frați din toate părțile provinciei noastre bisericești ne‑am hotărât a da iarăș 
în mâinile preoțimii românești revista de predici «Păstorul Sufletesc», după o între‑
rupere pricinuită de împrejurări maștere, cari într‑o vreme ne ispiteau să ne luăm 
rămas bun de la iubiții noștri cetitori”. Însă, la cererea și dorința exprimată în mai 
multe sute de scrisori, „ne‑am luat drept o poruncă ca să mergem înainte și am 
cetit în ele o apreciere a muncei noastre, care în cei 8 ani s‑a cheltuit nu în zadar”. 
Astfel începea anul IX de apariție al periodicului, însă fără preotul Avram Dragoș, 
unul dintre cei trei fondatori ai revistei, care s‑a retras „din motive întemeiate”. Se 
reamintește succesul de care periodicul s‑a bucurat la scurtă vreme de la apariția sa, 
când „și‑a cucerit loc pe masa preoțimii noastre din tot cuprinsul locuit de Românii 
din Banat până în Moldova și din Sătmar până în Dobrogea”22.

Problemele financiare încep să apese tot mai greu asupra celor care se strădu‑
iau să editeze periodicul, după cum rezultă și din rugămintea comitetului de redac‑
ție adresată cititorilor pentru a‑și plăti abonamentele la timp: „Edarea «Păstorului 
Sufletesc» e îngreunată cu mari jertfe materiale, de aceea rugăm pe Onorații abo‑
nenți ai revistei acesteia ca să binevoiască a‑și achita abonamentul, cel puțin pe în‑
tâia jumătate a anului și‑i asigurăm și garantăm că revista va apărea regulat, în tot 
decursul anului, ba cu ajutorul lui Dumnezeu și cu sprijinul On. noștri preoți și în 
anii viitori”. Semnale încurajatoare se observau și prin faptul că o serie de persona‑
lități bisericești precum Dr. Demetriu Radu, episcopul de Oradea, Tit Bud, vicarul 
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Maramureșului, numeroși preoți și protopopi au trimis bani pentru abonamente, 
care erau de 10 coroane/an și 5 coroane/jumătate de an23. De asemenea, cititorii 
erau anunțați că s‑a mărit tipografia și s‑a mutat într‑un local nou, care era „mai 
mare, modern și anume zidit”24.

Din păcate, periodicul și‑a sistat apariția odată cu începerea războiului, în 
luna august 1914. În ultimul număr, redacția anunța pe prima pagină asasinarea 
lui Franz Ferdinand, moștenitorul tronului austro‑ungar25. Reapare după o lungă 
perioadă de timp, în anul 1928, etapă pe care o vom analiza într‑un studiu viitor.

Caiete Silvane, nr. 192/ianuarie 2021

Note:

1 Păstorul Sufletesc (Șimleu Silvaniei), an I, nr. 1, 1 ianuarie 1906; Redăm și 
sumarul primului număr al periodicului, apărut la data de 1 ianuarie 1906: 

Partea I: Precuvântarea redacțiunei; Sărbătoarea Nașterii Domnului Nostru 
Isus Christos de Alimpiu Coste, preot; Ziua a doua de Crăciun de Ioan Budișan, pre-
ot; Anul Nou, de Alimpiu Barboloviciu, vicarul Silvaniei; Botezul Domnului Nostru 
Isus Christos de Grațian Flonta, preot; Duminica după Botezul Domnului de Ioan 
Budișan, preot; Duminica lui Zacheiu de Avram Dragoș, preot; Vorbire la cununie de 
Alimpiu Barboloviciu, vicarul Silvaniei; Predică la înmormântarea unei fete tinere 
de Tit Bud; vicarul Maramureșului; Înaintea Sfintei Eucharistii. Meditație de Simion 
Gogan, teolog; 

Partea a II-a: Despre S. Sacramânt a Eucharistiei de Augustin Vicaș, pro-
topop; Oratoria sacră de Ariton M. Popa, preot; Cronica. Știri personali. Poșta 
redacțiunei; 

Partea a III-a: Publicațiuni.
2 Ibidem, pp. 1-2.
3 Ibidem, p. 62.
4 Ibidem, p. 63.
5 Ibidem, pp. 56-60.
6 Ibidem, p. 62.
7 Gazeta de Duminecă (Șimleu-Silvaniei), an III, nr. 5, 11 februarie 1906, p. 7.
8 Păstorul Sufletesc, an I, nr. 2, 1 februarie 1906, p. 126. 
9 Ibidem, pp. 127-128.
10 Idem, nr. 5/1 mai 1906, p. 315.
11 Idem, an II, nr. 5/1 mai 1907, p. 307.
12 Ibidem, p. 316.
13 Idem, an III, nr. I, 1 ianuarie 1908, p. 2.
14 Ibidem, p. 75: „Aducem la cunoștință P.T. Domni prenumăranți și ceti-

tori ai noștri, cumcă dreptul de editură al revistei «Păstorul Sufletesc» l-am predat 
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Domnului Ioan P. Lazăr proprietarul tipografiei «Victoria». Am făcut-o aceasta, ca să 
fim ușurați, încâtva, în redactarea revistei.

Nelocuind nici unul dintre noi în Șimleu, aveam mari greutăți și neplăceri cu 
administrarea. Remânându-ne acuma numai redactarea revistei vom putea munci și 
mai cu mare zel în a corespunde așteptărilor P.T. Domni cetitori ai noștri.

Când o facem aceasta, rugăm pe P.T. Domni abonați, ca prenumărațiunile 
pentru anul 1908, să binevoiască a le trimite la adresa noului proprietar al revistei 
«Păstorul Sufletesc», Dl. Ioan P. Lazăr, în Șimleu, iar cele de până acum tot la adresa 
Redacțiunii”.

15 Gazeta de Duminecă, an V, nr. 22, 25 mai 1908, p. 11. 
16 Păstorul Sufletesc, an IV, nr. 1, 1 ianuarie 1909, pp. 7-8.
17 Ibidem, pp. 66-69.
18 Idem, an IV, nr. 7, 1 iulie 1909, pp. 450-451.
19 Valentin Dărăban, Doru E. Goron, Contribuții la istoria presei românești în 

Sălaj, în Acta Mvsei Porolissensis, VI, Zalău, 1982, p. 479.
20 Păstorul Sufletesc, an VI, nr. 1, 1 ianuarie 1912.
21 Valentin Dărăban, Doru E. Goron, op. cit., p. 479.
22 Păstorul Sufletesc, an IX, nr. 1, 1 ianuarie 1914, pp. 1-2.
23 Idem, nr. 2, 1 februarie 1914, p. 98.
24 Idem, nr. 5, 1 mai 1914, p. 228.
25 Idem, nr. 8, 1 august 1914, pp. 333-334.
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Păstorul sufletesc (II)

Continuăm studiul dedicat pe‑
riodicului de predici şi ştiință pasto‑
rală, Păstorul sufletesc, cu cea de a doua 
serie, respectiv anii 1928‑1931.

Aşa cum subliniam la finalul 
studiului precedent, Păstorul sufletesc 
şi‑a sistat apariția odată cu începe‑
rea războiului, în luna august 1914. 
Revista reapare după o lungă pe‑
rioadă de timp, la 1 ianuarie 1928, 
tot la Şimleu Silvaniei, având un 
comitet de redacție format din vica‑
rul Silvaniei, Emil Bran – director, 
Alimpiu Coste – redactor‑responsa‑
bil, Augustin Moldovan – adminis‑
trator, Emil Ostate, Laurențiu Bran, 

Ioan Rusu, A. Taloş, Vasile Moody şi A. Dragoş – membri. Era tipărit la Institutul 
de Arte Grafice şi de Editură „Măgureana” din Şimleu Silvaniei. Sediul adminis‑
trației şi redacției era în Şimleu, mai precis în biroul oficiului vicarial, pe adresa 
căruia cititorii erau rugați să trimită abonamentele şi corespondența. Abonamentul 
era de 300 lei pe an. În continuare, periodicul era redactat „cu înalta permisiune 
a Măritului Ordinariat de Gherla”, iar vicarul Silvaniei, Emil Bran, era proprie‑
tar‑editor. Aşadar, periodicul pornea, din nou, la drum, având şi binecuvântarea 
lui Vasile Suciu, arhiepiscop şi mitropolit de Alba Iulia şi Făgăraş, care trimitea din 
Blaj vicarului Emil Bran următoarea scrisoare: „Cu plăcere am luat la cunoştință 
reapariția periodicului Păstorul sufletesc, menit să ajute întru predicarea cuvântului 
Dumnezeesc pe preoții, cărora le este încredințată grija sufletelor.

Serviciile aduse în trecutul său bisericii noastre ne îndreptățesc să nutrim cele 
mai bune speranțe asupra binelui ce‑l va face şi în viitor în mijlocul preoțimei şi al 
credincioşilor; de aceea, cu toată iubirea părintească, Vă binecuvântăm ostenelile, 
Prea on. în Hristos Frate, îndemnând pe toți cărora se adresează acest cunoscut 
amvon de predicare, să‑l sprijinească, atât prin colaborare, cât şi prin suportarea 
cheltuielilor mari de apariție, prin abonarea lui. Blaj, din şedința consistorială, ți‑
nută la 3 dec. 1927”1.

La rândul său, comitetul de redacție se adresează cititorilor, explicând rațiuni‑
le care i‑au determinat pe redactori să reia ambițiosul proiect revuistic, subliniind, 
totodată, munca dezinteresată pe care a depus‑o pe parcursul celor nouă ani de 
apariție, respectiv, 1906‑1914: „Am îndemnat şi ajutat pe mulți Confrați să prindă 
condeiul şi prin scrisul lor să împărtăşească şi altor Frați măiestria cuvintelor uşoa‑
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re, în cari ştiu să îmbrace cele mai adânci taine şi porunci ale bisericei, pentru în‑
dreptarea tuturor credincioşilor. N‑am cruțat timp şi n‑am cruțat bani, n‑am ştiut 
de oboseală, nu ne‑au împiedecat daunele materiale ce am fost nevoiți să îndurăm 
pe urma nepăsării celor mai mulți Frați ai noştri, în ajutorul cărora ne‑am pus toată 
străduința, convinşi fiind, că datoria ne cheamă la mai mult decât obligămintele 
unei singure parohii pe care o păstorim, – până când războiul mondial ne‑a curmat 
lucrarea”2.

Despre eforturile vicarului Silvaniei, Emil Bran, de a reedita periodicul 
Păstorul sufletesc aflăm informații şi în ziarul şimleuan Gazeta de Duminecă, în care 
se preia o scrisoare a preotului‑protopop Gheorghe Hubic, paroh în Văşad şi fost 
colaborator al revistei Păstorul sufletesc, publicată în ziarul Graiul Neamului. El sub‑
liniază că în perioada cât a fost colaborator la Păstorul sufletesc, acesta era singur în 
branşă, însă între timp a apărut şi periodicul Cuvântul Adevărului, „tot organ de spe‑
cialitate”, editat de preoții bazilitani din Bicsad, „ce‑şi îndeplineşte rolul cu cinste 
şi bărbăție”. Îşi pune întrebarea dacă era oportună apariția unui al doilea organ de 
presă religios, care ar duce, în opinia sa, la concurență, pe o nişă de piață destul de 
mică, şi la falimentul ambelor periodice, militând pentru consolidarea periodicului 
Cuvântul Adevărului: „Să fie lipsă de un al doilea organ de speță? Pentru ce? Doar să 
ne divizăm şi aşa puțini cum suntem? Doar să tângească până la o vreme şi pe urmă 
să se stingă ambele organe? E fără niciun rost şi ar fi o muncă de fratricidiu... Eu so‑
cot mai conducător la scop, dacă vă veți pune şi D‑voastră forțele, de cari dispuneți, 
în serviciul Cuvântului Adevărului, la consolidarea acestui periodic, deja existent şi 
pornit spre a satisface tuturor exigențelor păstorilor din curatanimarum”3. 

Periodicul Păstorul Sufletesc îşi reia apariția la 1 ianuarie 19284, dar cel care a 
avut dreptate, din păcate, a fost protopopul Gheorghe Hubic, după cum reiese din 
bilanțul publicat de comitetul de redacție, la sfârşitul anului 1928.

Din cuprinsul articolelor numerelor apărute în anul 1928 observăm că pe‑
riodicul a reuşit să recupereze o parte din vechii colaboratori şi, în acelaşi timp, 
să determine noi colaborări. De asemenea, se constată o preocupare constantă a 
eruditului vicar al Silvaniei, Emil Bran, spre literatura religioasă şi înființarea de 
biblioteci în fiecare parohie. Astfel, în articolul Biblioteca parohială vorbeşte despre 
importanța bibliotecii şi necesitatea existenței unei minime biblioteci în fiecare pa‑
rohie, concluzionând următoarele: „Atunci când ştiința nu va fi stăpânită de mân‑
drie deşartă, nici va fi ținută subt obroc, când apărătorii turmelor cuvântătoare toți 
vor ridica cu vitejie toiagul pus la îndemână pentru zdrobirea capetelor de balăur, 
se vor afla mijloace suficiente, izvoare nesecate de venite pentru procurarea cărților 
dorite şi pentru întronarea ştiinței şi în cel mai întunecat cătun”5.

De asemenea, preotul Gavril Bichigean, în articolul Vrem literatură religioasă şi 
biblioteci pentru popor, subliniază că rezultatul unui astfel de proiect educațional va fi 
„un popor conştiu de chemarea sa, stăpân să înfrunte orice atac şi ispită”6.

Din bilanțul prezentat de comitetul de redacție, la un an de la reapariția pe‑
riodicului, reiese că inclusiv episcopul Diecezei de Gherla, Iuliu Hossu, şi‑a arătat 
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„îngrijorarea părintească”, în privința concurenței dintre Păstorul sufletesc şi Cuvântul 
Adevărului.

După primul an de apariție, concluziile sunt triste. Iată ce se spune despre 
numărul de cititori şi abonați ai revistei: „L‑au cetit o mie (dacă l‑au cetit), apoi 
unii l‑au returnat, după ce s‑au primit 3‑6 numeri, l‑au abonat 245, dar nici aceştia 
nu l‑au plătit toți. Noi ne‑am împlinit angajamântul ce am luat asupra noastră, am 
suportat şi dauna de peste 40.000 lei neacoperită din abonamente, numai să sfârşim 
anul cu cinste”. 

În aceste condiții se pune problema de a continua sau nu tipărirea periodi‑
cului: „Să dăm îndărăpt de frica întunerecului? Să ne oprim în calea începută din 
lipsa de sprijin material ori să urmăm pe calea străbătută cu atâta năcaz?” se întrebau 
membrii comitetului de redacție.

Hotărârea luată a fost aceea de a continua, dar se anunța o schimbare a cuprin‑
sului, care să se adapteze la noile cerințe ale pieții: „În locul predicilor pe dumineci 
şi sărbători, de cari se găsesc mai uşor la librării, vom publica cuvântări la morți, la 
cununie, la sfințire de biserică, de țarină, la primirea Arhiereului, la serbări naționa‑
le şi alte ocaziuni ce ni să dau şi când să aşteaptă cuvântul Preotului. Vom combate – 
în predici potrivite – păcatele de moarte şi vom arăta strălucirea şi darul virtuților”. 
Anunță că periodicul va apărea lunar, dar nu va mai avea extensia de până atunci, iar 
abonamentul va scădea de la 300 de lei pe an, la 200 de lei7.

Soluția salvatoare a venit de la Lugoj, unde canonicul Nicolae Brânzeu inten‑
ționa să editeze o revistă de educație pastorală şi de informație din întreaga lume ca‑
tolică, „şi chiar pe terenul ştiințelor teologice”, după cum subliniază chiar Nicolae 
Brânzeu într‑o scrisoare adresată lui Emil Bran, vicarul Silvaniei şi proprietar‑edi‑
tor al revistei Păstorul sufletesc, la 6 decembrie 19288.

Din bilanțul publicat de Emil Bran în ultimul număr pe anul 1928 al revistei, 
după cum am văzut mai sus, revista se găsea „în fața unei prefaceri”, după cum 
spune şi Nicolae Brânzeu, în sensul că situația financiară era precară şi se căutau 
noi soluții.

În acest context, Nicolae Brânzeu vine cu propunerea ca proprietatea revistei 
să fie împărțită între Emil Bran, Felician Bran din Lugoj şi el personal, iar revista 
să fie tipărită la Lugoj. Promite că se va ocupa de direcțiunea revistei, că va găsi un 
administrator şi afirmă că are deja formată o echipă de preoți erudiți, care să‑l ajute 
la editarea revistei, dând exemplul Dr. Felician Bran, Gheorghe Fireza, Dr. Iuliu 
Rațiu ş.a., care se vor alătura vechilor colaboratori. Propune schimbarea revistei atât 
ca formă, cât şi ca fond, apariție bilunară, abonament de numai 200 de lei pe an şi 
este convins că, în aceste condiții, revista va deveni „o fortăreață a clerului român 
unit, pentru apărarea tuturor intereselor lui pe care nime alții, numai el, clerul din 
păstorirea sufletească, le înțelege”9.

În urma unor întâlniri dintre Nicolae Brânzeu şi Emil Bran se ajunge la un 
acord comun şi se elaborează un act constitutiv între cei trei proprietari, în care 
sunt prevăzute toate condițiile legale, noul format, noua structură, apariție biluna‑
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ră, preț abonamente, repartizarea profitului etc. Redacția şi administrarea revistei 
se stabileşte la Lugoj, sub conducerea lui Nicolae Brânzeu, care urma să răspundă 
şi pentru ceea ce se publica în revistă. În cazul în care inițiativa era sortită eşecului, 
din punct de vedere financiar, dreptul de proprietate al revistei revenea lui Emil 
Bran, care urma să hotărască „singur asupra sorții organului Păstorul sufletesc pe mai 
departe”10. 

Astfel, în data de 1 februarie 1929, apărea numărul 1 din noua serie a revistei 
Păstorul sufletesc, aflat în anul XI de apariție11. Primul număr era dedicat Jubileului a 
50 de ani de preoție a „părintelui creştinătății”, Papa Pius XI, care însemna, în mod 
simbolic, „nunta‑i de aur mistică cu altarul Domnului”12.

Se observă o nouă orientare a revistei. Se renunță la predicile de duminică, 
de sărbători etc. şi revista se transformă, conform viziunii lui Nicolae Brânzeu, 
într‑un organ complex de presă religioasă, în care regăsim informații din întreaga 
lume catolică, în special din zona Vaticanului şi a papalității, rubrică de studii şi 
documente, îndrumări pastorale şi catehetice, biografii ale unor clerici decedați, 
rubrică de literatură, actualități, revista presei, poşta redacției şi chiar o rubrică de 
haz şi glume, desigur bine alese.

Din noul Comitet de redacție făceau parte următorii: Dr. Nicolae Brânzeu 
– director responsabil; Ioan Pintea – administrator; Arhiereu Ioan Boroş, prepozit 
Dr. Iacob Radu, abate‑canonic Dr. Iosif Pop, Dr. Felician Bran, Emil Bran, vicarul 
Silvaniei, Gheorghe Maior, Dr. Elie Dăianu, Ariton M. Popa, Dr. Gheorghe Fireza, 
Octavian Popa, Dr. Traian Iovanelli, Dr. Nicolae Lupu, Petru Herlo, Dr. Ludovic 
Tăutu, Dr. Virgil Băliban, Dr. Iuliu Rațiu – membri.

Apariția revistei în noul format a avut un ecou deosebit în lumea catolică, spre 
care se observă că se îndreaptă vederile revistei, spre deosebire de tradiția veche, 
greco‑catolică, de până atunci a revistei. Noua orientare este afişată chiar în subti‑
tlu: „Păstorul sufletesc – organ al clerului catolic român”.

Printre cei care trimit scrisori de felicitare redacției s‑a numărat şi reprezen‑
tantul Nunțiului Papal în România, Angelo M. Dolci13. De asemenea, la rubrica 
„Revista presei”, în nr. 2 al revistei, este publicat articolul Cum a fost primită revista 
noastră? Concluzia comitetului de redacție era că ambițiosul proiect revuistic de‑
pindea de conştiința clerului, care era atenționat să‑şi dea seama de „răspunderea” 
pe care o purta şi era invitat să se înşire „sub flamura noastră”.

Comitetul de redacție foloseşte o tactică de promovare, care, în cele din 
urmă, s‑a dovedit falimentară: trimite gratuit tuturor parohiilor greco‑catolice din 
Transilvania şi Banat primul număr, cu rugămintea ca doritorii să se aboneze, iar 
cei care nu doreau să returneze revista redacției. În numărul 2 al revistei apărea 
următorul aviz: „Trimitem şi numărul acesta tuturor preoților, cari n‑au refuzat 
n‑rul prim. CEI CE NU NE TRIMIT ÎNAPOI nici numărul acesta, se consi‑
deră de abonați şi sunt rugați a ne aviza asupra felului cum doresc să ne plătească 
abonamentul”14.
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Revista este promovată şi de periodicul Vestitorul, oficiosul Episcopiei Greco‑
Catolice de Oradea, care o recomanda „cu toată căldura”, subliniindu‑se că preoții 
se puteau abona la ea „chiar din casele bisericeşti”, caz în care revista intra obligato‑
riu în bibliotecile parohiale şi nu în proprietatea personală a preotului. Tot din acest 
număr al revistei aflăm că episcopul de Oradea, Dr. Valeriu Traian Frențiu, care 
păstorise şi în scaunul episcopal de la Lugoj, a pus la dispoziția revistei „Păstorul 
Sufletesc” suma de 1.000 lei, cu scopul ca redacția să ofere premii în cărți „între 
aceia dintre cetitorii noştri, ce vor dezlega mai bine cazuri de morală şi pastorală”, 
în urma unor concursuri care urmau să fie organizate şi publicate în coloanele 
revistei15.

Dintre articolele publicate în perioada 1929‑1931 remarcăm următoarele: 
Portul (uniforma) clerului, de Dr. Felician Bran, publicat în serial; Disciplina Postului, 
de acelaşi autor; mai multe momente privind constituirea şi prodigioasa activitate a 
Asociației Generale a Românilor Uniți (AGRU), care era dată ca model şi de către 
directorul revistei Păstorul sufletesc, Dr. Nicolae Brânzeu; Cum să vorbim poporului, de 
S. Gogan; Propaganda antireligioasă în Rusia, serial al redacției; mai multe articole în 
care se face apel la unitatea bisericilor româneşti; Preoții şi cooperativele; Lupta împo-
triva credințelor deşarte (strigoi, slujbe de blestem), un serial foarte interesant, semnat 
de Nicolae Brânzeu; diferite dizertații la sinoadele protopopeşti; mai multe articole 
referitoare la Biserică şi politică, implicarea preoților în politică; studiul Dumnezeu 
sau Lenin, publicat în serial în toate numerele apărute în anul 1931, în care se ana‑
liza situația din Rusia, subliniindu‑se că la noi se făcea prea puțin pentru a avertiza 
populația asupra atrocităților regimului comunist‑ateu de la Moscova, concluzio‑
nându‑se cu următoarele cuvinte profetice: „Noi, cu cât suntem mai aproape ge‑
ograficeşte de colosul moscovit, cu atât mai tare trebuie să ne deschidem ochii”16.

Aşa cum subliniam mai sus, strategia comitetului de redacție, de a trimite re‑
vista preoților, urmând ca doritorii să se aboneze sau dacă nu doreau să o returneze, 
s‑a dovedit falimentară. Acest lucru reiese şi din apelul aproape disperat al comite‑
tului de redacție, publicat în numărul revistei din luna octombrie 1931. 

Din cuprinsul apelului, aflăm că existau parohii care au primit revista timp de 
doi‑trei ani, fără a o refuza, dar nu au plătit abonamentul, nici nu au returnat revis‑
ta. Aceştia erau amenințați că, în ultimă instanță, se va apela la justiție: „Îşi închipuie 
că au primit‑o de pomană sau au de gând să o plătească? Neavând noi posibilitatea 
să o lăsăm de cinste, revista va trebui plătită ex. Justiția”.

Se recunoaşte criza economică prin care trecea întreaga societate românească 
şi nu cereau „decât indicarea voinții de a plăti, însoțită de un act în regulă, cu care să 
fim siguri de viitor”.

Cititorii erau anunțați că nu se acceptau abonamente pe anul 1932, până în 
momentul în care se va rezolva problema restanțierilor şi atenționau că, dacă revista 
nu va mai apărea, nu va fi din vina redacției, subliniind faptul că biserica română 
catolică „va fi lipsită, temporar, de o publicațiune, care o ține la curent cu tot ce con‑
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tribuie la cultura bisericească şi la progresul vieții religioase”. Cei care înțelegeau 
gravitatea situației erau rugați să răspundă „de urgență”17.

Ultimul număr din anul 1931, care apare cu întârziere şi „în cadre reduse”, 
este, din păcate, şi ultimul număr de apariție al revistei. Pe prima pagină era publi‑
cat articolul Către cetitori, în care era reluată problema financiară precară a revistei, 
datorată crizei economice în care se zbătea țara, dar şi numeroasele restanțe, despre 
care se spune că ar acoperi costurile editării revistei pe un an întreg.

În aceste condiții, cititorii erau anunțați că revista îşi va sista, temporar, apa‑
riția, în speranța că „criza va fi numai trecătoare”. Un singur caz putea influența 
în mod decisiv viitorul revistei: „înjghebarea acțiunii de presă”, respectiv a unei 
asociații de presă la nivel național, dând exemplul activității prodigioase desfăşurate 
de AGRU, care ar putea prelua iniţiativa.

Referitor la activitatea desfăşurată de redacție în cei trei ani de apariție în noul 
format al revistei, se subliniau următoarele: „Trei ani de zile, Păstorul sufletesc în ha‑
ină nouă refăcută a fost oaspetele cel mai iubit al clerului şi intelectualilor noştri. 
Prin felul cum l‑am redactat, am dat dovadă că nu urmărim nimic altceva, decât 
ceea ce am spus de la început: să dăm un organ de educație profesională, în direcția 
popularizării ştiințelor teologice, un organ de încrestare a tot ce merită din viața 
noastră românească şi din viața Bisericii universale.

Dacă nu am putut face mai mult, vina nu e a noastră, ci a împrejurărilor. 
Cadrele ni s‑au redus, colaborările din afară nu s‑au realizat, cum ne închipuiam 
ş.a., ş.a. Cu toate acestea, Păstorul s‑a prezintat totdeauna atât de bogat, variat şi 
interesant, încât a ştiut să cucerească şi pe cei ce la început s‑au pus în anumită re‑
zervă. Drumul, pe care l-a croit Păstorul în opinia publică, este cea mai mare satisfacție pentru 
redactorii ei (s.a.)”.

La final, se mulțumea tuturor colaboratorilor revistei, „cari, din zel curat, mâ‑
nați de un ideal ca şi noi, ne‑au trimis mereu contribuția lor”. De asemenea, nu 
erau uitați cititorii şi cei care „în mod deosebit au fost ocrotitorii noştri”, ai revistei 
Păstorul sufletesc, care acum îşi încheia, din păcate, apariția pe piața presei religioase 
din România.

În concluzie, noi credem că revista Păstorul sufletesc, apărut ca un periodic de 
predici şi ştiință pastorală, a reprezentat o necesitate pentru cler şi pentru credin‑
cioşi, în acelaşi timp. El a umplut un gol care exista în societatea românească la 
începutul secolului XX, în privința educației continue a preoților. Se simțea o lip‑
să acută de mijloace de informare, de cărți şi ziare de specialitate, iar periodicul 
Păstorul sufletesc a oferit cu generozitate modele de predici, pe care preoții le susți‑
neau duminicile, în sărbători sau cu diferite ocazii (nunți, botezuri, înmormântări, 
sfințiri de răstigniri etc.).

Pe parcursul apariției sale se observă o îmbunătățire continuă a calității mate‑
rialelor, o înmulțire a colaboratorilor, a preoților erudiți, care aveau aplecare asu‑
pra scrisului şi doreau să împărtăşească din experiența lor şi celorlalți confrați sau 
credincioşilor.
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Cu toate greutățile inerente unui astfel de proiect revuistic, el a reuşit să apară 
până în momentul izbucnirii primei mari conflagrații mondiale, chiar dacă şi‑a 
mutat temporar administrația la Gherla sau Făgăraş. 

După realizarea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, au trecut, din păcate, 
zece ani până când s‑a observat necesitatea reeditării periodicului şi aceasta datorită 
eruditului vicar al Silvaniei, Emil Bran. El avea experiență în acest domeniu încă 
din studenție, când a publicat şi condus o perioadă revista studenților teologi de la 
Gherla, Steaua mării, iar după 1918, împreună cu fratele său, Laurențiu Bran, tot 
preot, ziarul Sălajul.

Între timp, însă, mai apăruse un periodic religios, sub numele de Cuvântul 
Adevărului, ceea ce a creat concurență, pe o piață destul de redusă. Astfel, după numai 
un an de apariție, periodicul Păstorul sufletesc era în pericol de a nu mai putea fi editat. 
Salvarea a venit de la Lugoj, unde canonicul Nicolae Brânzeu s‑a angajat să editeze 
în continuare periodicul Păstorul sufletesc, într‑un format modern. A reuşit să supra‑
viețuiască încă trei ani, după care, la sfârşitul anului 1931, revista îşi sistează apariția.

Părerea noastră este că şi după anul 1989 s‑a simțit lipsa unui astfel de periodic 
de instruire a tinerilor preoți, după 45 de ani de noapte totalitară comunistă şi atee. 

Caiete Silvane, nr. 194/martie 2021

Note:
1 Păstorul sufletesc, an X, nr. 1, 1 ianuarie 1928, p. 1.
2 Ibidem, p. 2.
3 Gazeta de Duminecă, nr. 46‑47, 4 decembrie 1927, p. 6.
4 Redăm cuprinsul primului număr al periodicului din 1 ianuarie 1928: 

Binecuvântarea Arhierească a IPS Arhiepiscop şi Mitropolit de Alba Iulia şi Făgăraş; 
Redacția – Adresa către Prea Ven.Cler; Sărbătoarea Anul Nou, de Alimpiu Coste; 
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Botezul Domnului, semnată cu pseudonimul De la Bistrița; Duminica după Botez, de 
Augustin Moldovan; Duminica leproşilor, de Laurențiu Bran, fratele vicarului Emil 
Bran; Duminica lui Zaheiu I şi lui Zaheiu II, de George Maior; Duminica Cananeencei; 
La Trei Sfinți, de Dr. Victor Bojor; Originea Sf. Liturgii, de Dr. Felician Bran; Biblioteca 
parohială, de Emil Bran; Epistola către Evrei despre preoție, de Avram Dragoş; rubricile 
„Din viața pastorală” şi „Bibliografie”.

5 Păstorul sufletesc, an X, nr. 1, 1 ianuarie 1928, p. 40.
6 Idem, nr. 2, 1 februarie 1928, p. 94.
7 Idem, nr. 12, 1 decembrie 1928, pp. 675‑676. Nici periodicul Cuvântul 

Adevărului nu stătea mai bine, având doar 300 de abonați.
8 Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Cluj, fond familial Bran, inventar 

III, dosar 45, ff. 3‑4.
9 Ibidem.
10 Ibidem, f. 7.
11 Păstorul sufletesc (Lugoj), an XI, nr. 1, 15 februarie 1929. Pentru a obser‑

va schimbarea de direcție a revistei, conform propunerilor lui Nicolae Brânzeu, 
redăm cuprinsul primului număr: Jubileul preoțesc al Sf. Părinte, de Dr. G. Fireza; 
Studii şi documente: Cel dintâi Papă: Sf Petru mai marele apostolilor, de Dr. N. Brânzeu 
(publicată în serial – n.n.); Papa Pius XI şi Românii; Rugăciune pentru papa (articol 
preluat din Vestitorul de Oradea – n.n.); Actele Sf. Scaun: Schimbarea ritului, de G. 
Fireza; Reprezentantul Sf. Părinte la Bucureşti – către Păstorul sufletesc; Corespondențe; 
Îndrumări pastorale şi catehetice: Lecticalul, Cununia militarilor, AGRU, Pregătirea copiilor 
la prima cuminecare, de Octavian Popa; Figuri dispărute: Arhiereu I. Karácsonyi, Protopop 
Iosif Stupinean, Părintele Aurel Iechim; Literatură; Redacția; Actualități: Aranjarea penziilor 
preoțeşti, de Dr. N. Brânzeu; Informațiuni; Revista presei; Haz şi glume; Poşta redacției; 
Reclame.

12 Ibidem, p. 1.
13 Ibidem, p. 7. Iată cuprinsul scrisorii: „Onor Redacțiune a «Păstorului 

Sufletesc»/Lugoj/ Mă bucur mult de vestea că la Lugoj, cu aprobarea celebrului 
Episcop a PSS Dr. Alexandru Nicolescu, va apare revista Păstorul sufletesc.

Aceasta având de scop a promova în întreagă Biserica pietatea clerului, dra‑
gostea fierbinte față de Sfânta Euharistie; zelul pentru înaintarea sufletească în spe‑
cial a tineretului, intensificând activitatea reuniunilor pie; dezvoltând dragostea şi 
obediența față de Pontificele Roman, Părintele comun al creştinătății şi Vicariul 
lui Christos pe pământ; cari toate acopere lipsa zilelor noastre. Drept aceea, Vă 
împărtăşesc din tot sufletul Binecuvântarea Apostolică asupra muncii ce o începeți; 
asupra colaboratorilor, cetitorilor, precum şi asupra răspânditorilor acestei reviste./ 
Bucureşti, 2 februarie 1929./ Angelo M. Dolci/ Nunțiu Papal”. 

14 Idem, nr. 2, 1 martie 1929, pp. 19‑20.
15 Idem, nr. 3‑4, 1 aprilie 1929, p. 33.
16 Idem, an XIII, nr. 3‑4, 1 februarie 1931, p. 31.
17 Idem, nr. 19‑20, 1 octombrie 1931, p. 160.
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Sute de persoane din Jibou 
executate silit pentru împrumuturi 

la C.A.R., făcute de altcineva în 
numele lor

Sute de persoane din Jibou s‑au trezit peste noapte cu datorii la C.A.R. Grup 
Unități și cu titluri de executare silită, pentru împrumuturi pe care nici măcar nu 
le‑au contractat. Oamenii își caută acum dreptatea la poliție, procurori și în instan‑
ță, în timp ce veniturile lor sunt deja poprite, fără a avea vreo vină.

Procedura de obținere a unui împrumut de la C.A.R. e relativ simplă. Se de‑
pune un fond, apoi primești de câteva ori valoarea fondului depus, cu o dobândă 
mai mică decât la bancă și cu mai puțină birocrație. Ai nevoie doar de doi giranți, 
de obicei.

Așa s‑au împrumutat de‑a lungul anilor mii de oameni de la C.A.R. Grup 
Unități din Jibou. Doar că, după ce și‑au achitat împrumuturile, altcineva a conti‑
nuat să ia noi credite în numele acestor persoane, folosindu‑se de faptul că aveau 
deja datele lor și ale giranților. Când acestea nu au fost achitate, au început să curgă 
somațiile și titlurile executorii.

„Buba” s‑a spart în momentul în care o persoană a solicitat un împrumut și a 
fost refuzată, pe motiv că are deja un credit în derulare. Așa s‑a aflat, spun păgubiții, 
că o angajată a instituției lua credite folosindu‑se de informațiile din baza de date, 
nu le mai achita, avea grijă să rătăcească somațiile pe care C.A.R. le trimitea, astfel 
încât oamenii să nu afle de datorii. Angajata de la C.A.R., cea care s‑a ocupat înde‑
aproape de acordarea creditelor, ar fi încercat să se sinucidă la scurt timp după ce 
fapta a ieșit la iveală, apoi a dispărut fără urmă, fără a mai putea fi luată la rost pentru 
cele întâmplate, spun surse din rândul victimelor.

L.I. a primit, în decembrie 2019, titluri de executare silită pentru trei credite 
luate de la C.A.R. Grup Unități Jibou pe numele său, rămase neachitate. Femeia 
spune că, într‑adevăr, de‑a lungul anilor a apelat la serviciile instituției și a contrac‑
tat împrumuturi, dar le‑a plătit pe toate integral, acestea fiind demult lichidate. 
Cele pentru care a aflat acum că e executată erau din anii 2013 și 2018, fiind așa‑zise 

AlinA rAd
Graiul Sălajului



202 • Anuarul presei sălăjene 2021  / Alina Rad

împrumuturi de urgență, pe perioadă de 6 luni, cu dobândă mai mare, pentru care 
nu e nevoie de girant sau e suficient doar unul.

Femeia a cerut explicații la C.A.R. Unități Jibou, însă nu s‑a rezolvat nimic. 
Curioasă de ce, pentru un credit din 2013, a fost somată doar în 2019, i s‑a explicat 
că angajata cu pricina avea grijă ca somațiile să nu ajungă la oameni. În rest, cine 
apare ca restanțier, e bun de plată.

C.A.R. a dat în judecată toți datornicii fără vină pentru a recupera împrumu‑
turile neachitate, iar acum oamenii trebuie să dovedească faptul că acele credite 
nu au fost contractate de ei. Instituția le‑a oferit posibilitatea de a plăti doar soldul, 
fără dobândă, însă victimele nu au de gând să restituie bani pe care nu i‑au încasat. 
L.I., de exemplu, are de plătit doar pentru împrumutul făcut în numele ei în 2013 
aproximativ 10.000 lei, din care 5.000 valoarea împrumutului și 5.000 dobânda și 
penalitățile.

Împrumuturile luate în numele oamenilor au valori între 2.000 și 10.000 de 
lei, sume la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere.

Vorbim, spun victimele, despre aproape o mie de oameni păgubiți, aproxi‑
mativ trei sute de persoane în numele cărora s‑au luat împrumuturile, cărora li se 
adaugă circa 600 de giranți, executați silit și ei acum, pentru recuperarea banilor. Iar 
numărul păgubiților ar putea fi mult mai mare, pentru că, susțin cei care au primit 
deja somațiile, e foarte posibil ca unii dintre cei care aveau fond depus la C.A.R. să 
nu fi aflat încă faptul că și în numele lor s‑au făcut astfel de împrumuturi.

Poștașii din Jibou confirmă și ei că, zilnic, duc oamenilor acasă titluri de exe‑
cutare silită.

Păgubiții cheltuie bani prin tribunale, pentru a le fi deblocate con‑
turile poprite

Păgubiții spun că au făcut plângeri la poliție și la Parchet, dar deocamdată nu 
s‑a rezolvat nimic. Între timp, mulți dintre ei, cu salariile poprite în baza titlurilor 
de executare silită, cheltuie alți bani în instanță, pentru a le fi deblocate conturile.

Doar pentru deblocarea conturilor, onorariul avocaților este de circa 2.000 de 
lei pentru un singur dosar. Taxele sunt și mai mari dacă vorbim de un proces penal, 
plus că mai trebuie achitate, pentru fiecare dosar în parte, taxa de timbru, taxa de 
cauțiune (10 la sută din valoarea sumei) și altele.

Dosar penal pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, înșelă‑
ciune și delapidare. Nicio persoană nu are deocamdată calitatea oficială 
de suspect.

De la IPJ Sălaj am aflat că la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice 
există în lucru un dosar penal având ca obiect infracțiunile de fals în înscrisuri sub 
semnătură privată, înșelăciune și delapidare. A fost începută urmărirea penală in 
rem, cercetările în dosar fiind coordonate de procurori din cadrul Parchetului de 
pe lângă Judecătoria Jibou.
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Procurorii de la Jibou confirmă și ei faptul că există un dosar înregistrat, iar 
de aproximativ un an de zile plângerile curg în această cauză, numărul persoanelor 
care s‑au constituit parte vătămată fiind tot mai mare.

Dosarul este în lucru, iar cercetările se fac deocamdată in rem, adică în pri‑
vința faptei, spun și procurorii. Momentan, nicio persoană nu are calitatea oficială 
de suspect.

Oamenii au ajuns însă în pragul disperării, pentru că, în paralel cu ancheta, cu 
administrarea probelor, merg și executările silite împotriva lor. Au conturile blo‑
cate, iar din salarii li se rețin bani lună de lună. Pasul următor ar fi sechestrul pe 
bunuri, până la acoperirea datoriilor pe care nici măcar nu le‑au făcut ei.

Am încercat să luăm legătura și cu reprezentanții C.A.R. Grup Unități 
Jibou pentru a putea prezenta și poziția lor în această problemă, dar nu au putut fi 
contactați.

Graiul Sălajului, 12 februarie  2021
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dAniel SăuCA
Caiete Silvane

Între pandemie și „pandelie”

Fain titlul (și nu numai) proiectului regizorului Victor Olăhuț: „Pandelia”, un 
film realizat de copii‑actori din Someș‑Odorhei, județul Sălaj (îl puteți vedea și pe 
pagina de facebook a Asociației „Cultură`n Șură”). Îmi place titlul și pentru alura 
coroziv‑ironică, pentru „demascarea” afecțiunilor psihotice provocate de pande‑
mie. Nu că nu era lumea plină de asemenea baiuri și înainte de „pârjolul” epi‑
demic. Oricum, lumea a luat‑o razna mai ales cu mintea. „Izolarea”, „distanțarea 
socială”, dereglarea ritmului vieții (sociale), în combinație și cu diversele frici (de 
moarte, de boală, de ziua de mâine etc.), au făcut și vor face în continuare multe zile 
irespirabile cetățenilor „satului global” (ei, uite cum stăm acum online la taclale cu 
„țăranii” ajunși pe „ogoarele” americane sau australiene, și ne și vedem). Între pan‑
demie și „pandelie”, scriitorii ar fi trebuit (cred) să nu întâmpine mari probleme cu 
supraviețuirea, obișnuiți fiind cu singurătatea, cu claustrarea (condiții poate pentru 
creație). Nu știu exact ce a făcut fiecare, cert e că, și la noi, viața literară și editorială 
a luat‑o și ea razna. Scriitorii, editorii nu se mai văd „fizic” între ei și cu cititorii, lec‑
turile publice sunt online, iar lansările de carte le putem vedea doar pe ecranul unui 
pc sau smartphone. Viitorul cărții tipărite e pus iar sub semnul întrebării. Cultura, 
în general, s‑a trezit aruncată pe Internet, fără să știe „să înoate” ori să „navigheze” 
convingător, chiar dacă destui erau obișnuiți cu mediul așa‑zis electronic. Mediu 
care, nu pentru puțini, înseamnă sfârșitul culturii. Probabil, a culturii așa‑cum‑o‑
știam (cei născuți înainte de decembrie 1989). Produsele culturale – filme, cărți, 
reviste ș.a. – există în continuare. Rămâne de văzut cum se vor produce, distribui 
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și vinde în perioada post‑pandemică. Și dacă va exista cu adevărat o schimbare be‑
nefică. Și pentru cultura „elitistă”. 

Altfel, nu aștept mai nimic dinspre partea politică. Pandemia, în România, 
mi‑a demonstrat, din nou, că mai nimeni, la nivel înalt, nu a fost interesat cu ade‑
vărat de viitorul culturii. Importantă, pentru ei, a fost lupta politică, propaganda, 
campaniile electorale. Sigur, nu putem generaliza, la fel cum nu putem să nu ob‑
servăm inițiative salutare (gen campanii de promovare/stimulare a lecturii, susți‑
nerea financiară a apariției revistelor Uniunii Scriitorilor din România), care însă 
s‑au pierdut în indiferența politică și a societății. Asta e: când e război (pandemie), 
nimeni, „sus”, nu se gândește la cultură. Ar fi culmea, nu?, să cerem acest lucru, 
când altele sunt prioritățile momentului: vaccinare, măști, paturi ATI etc. Poate, 
dacă economia își va reveni, va veni și timpul măcar al unor discuții despre viitorul, 
instituțional și nu numai, al culturii. Și al educației. Și al sănătății minții... Cultura 
(prin toate formele ei) putea contribui la oblojirea minților afectate de „pandelie”. 
Nu știu în ce măsură s‑a întâmplat asta. Câți români s‑au salvat prin muzică, lectu‑
ră, meditație? Și la această întrebare merită să așteptăm răspunsul după ce va trece 
„nebunia”. Cu încredere, cu speranță. Măcar în cei care mai cred în cultură.

Caiete Silvane, nr. 191/decembrie 2020
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dAniel SăuCA
Magazin Sălăjean

Tulpina dacică

Motto: „Noua mutație ar fi fost detectată prima dată în România în luna mai a anu-
lui trecut și de atunci s-ar fi extins în alte țări ale Uniunii Europene. Cercetătorii chinezi 
au descoperit că tulpina românească este mai rezistentă la anticorpi decât varianta originală a 
COVID-19. «Suntem îngrijorați de cât de eficient va fi un vaccin în cazul tulpinii N439K. 
Prin urmare, ar fi indicat să monitorizăm prevalența acestei tulpini și dacă aceasta afectează cele 
mai vulnerabile grupuri de oameni», spunea cercetătorul Tyra Grove Krause, citată de TASS, o 
agenție de presă rusă. Pe de altă parte și tulpina britanică se extinde cu repeziciune în România” 
(cancan.ro).

Se putea să nu avem și noi o tulpină românească de coronavirus? Păi, nu‑
mai brazilienii, sud‑africanii sau britanicii să aibă? Să ne mândrim și noi cu ceva 
autentic românesc, tradițional, rustic, cu adânci rădăcini în istoria neamului... O 
tulpină cu rădăcini dacice, de‑a dreptul. O tulpină cu bun‑simț, domoală precum 
linia dealurilor transilvane, o tulpină binevoitoare, primitoare, care te invită în casă 
fără reținere și te pune la masă, o tulpină prin ARN‑ul căruia să curgă faptele de 
vitejie ale strămoșilor, romanitatea, bisericile de lemn, Coloana Infinitului, driblin‑
gurile lui Dobrin și Hagi, notele de 10 ale Nadiei Comăneci, Nobelul lui Palade și 
viitorul Nobel al lui Cărtărescu, hidrocentralele lui Ceaușescu, Casa Poporului și 
Catedrala Mânturii Neamului... O tulpină cu simțul umorului, wikipedia a bancu‑
rilor neoașe și porcoase, dar și cu simț autocritic, tovărășesc, winrar al autostrăzilor 
lui Băsescu și al tuturor studiilor de fezabilitate de după 90... Ce mai, o tulpină care 
ne face să exclamăm cu evidentă, nedisimulată mândrie patriotică, „Noi suntem 
români, în veci aici stăpâni!”, o tulpină cu auz muzical înnăscut, de pe vremea pri‑
melor glaciațiuni, când ceardașul încă nu făcea furori... Asta e, se putea să nu avem 
și noi o tulpină românească de coronavirus?

Magazin Sălăjean, 3 martie 2021
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dAniel SăuCA
Caiete Silvane

Zalăul meu

Nu m‑am născut aici. Dar, e orașul meu. De aproape 48 de ani. Îmi aduc 
aminte cum treceam Valea Zalăului pe o punte. Și de paradisul copilăriei. Azi raiul 
e ocupat de un parc public. Și de multe betoane. Poate prea multe. Zalăul meu a 
dispărut. În traficul infernal de zilele trecute îmi aminteam de străduțele pavate cu 
piatră care nu vedeau cu zilele un autovehicul. Traficul infernal e, totuși, cu orar. 
De luni până vineri după‑amiaza. Atunci când elevii au ore. În rest, simt cumva rit‑
mul târgului de odinioară, leneș, molcom, tot mai absent. Zalăul parcă se golește de 
oameni în week‑end, cum îi spunem acum sfârșitului de săptămână. Pe vremuri nu 
țin minte că exista așa ceva. Decât duminica. Vinerea și sâmbăta se lucra. Duminica 
toate etniile și confesiunile făceau pace. Niciun război nu putea avea loc în sfânta 
siestă, amorțeală, ațipeală de duminică după masa de prânz, cu leveșe, piroște sau 
prăjitură cu mere. Nu m‑am născut aici. Dar, e orașul meu. De aproape 48 de ani. 
Chiar dacă Zalăul meu a dispărut. Nu mai sunt nici tutungeriile, nici Carpații fără 
filtru, nici „Năzuința” pe care o cumpăram din același loc pentru pagina de fapt 
divers. Nu mai trăiesc mulți prieteni, a căror absență îmi macină memoria. Pe Șișu 
îl văd și acum certându‑mă părintește pentru primele numere din „Caiete Silvane”. 
Cu Pompiliu nu mai țin minte de câte ori am făcut planul unei cărți despre el și 
familia lui. Cu Daniel sunt și acum la o masă, devorând ideile și misterele lumii 
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(din noi). Parcă au fost ieri ședințele de redacție, cu Cristi și Daniel, la „Informația 
Sălajului” și cu Ioan Lupa, Doru E. Goron & comp. la „Gazeta de Duminică”, 
într‑o casă veche, dărăpănată, spațiu oricum impropriu pentru așa ceva, undeva 
mai jos de stadion. Nu m‑am născut aici. Dar, e orașul meu. De aproape 48 de ani. 
Chiar dacă Zalăul meu a dispărut. Acum, sunt un străin printre „noile realități” 
consumeriste și de divertisment facil. Cozi sunt și la hipermarketuri, ca în vre‑
murile ceaușismului biruitor. Și atunci, și acum mai toată lumea vrea să plece din 
Zalău, fie și numai pentru concediile „last minute”. Probabil una din două familii 
are membri plecați la muncă în străinătate. Lumea se schimbă, veți zice, și eu nu 
am reușit să mă schimb. Am rămas un conservator patetic. Poate, cine știe. Dar nu 
pot să nu observ că dincolo de dezvoltarea evidentă a orașului, Zalăul pare tot mai 
sărac cultural, spiritual. În ciuda zecilor de biserici ridicate după revoluție. Orașul 
meu nu mai trăiește parcă nici măcar din istoria lui. Și nu știu dacă are cu adevă‑
rat o comunitate. Numărul de față al revistei „Caiete Silvane” vă oferă o părticică 
din istoria Zalăului, cu speranța și că munca noastră, de 16 ani, nu a fost în zadar. 
Lectură plăcută!

Caiete Silvane, nr. 198/iulie 2021



Székely Anetta /  Anuarul presei sălăjene 2021 • 209

SzilágyságszéKely AnettA

 Szilágyság

Egészség Bona Planta módra

A Bona Planta egy új, feltörekvőben lévő 
vállalkozás, adalékmentes ételízesítőket, nassol‑
nivalókat forgalmaznak, jó hír, hogy kínálatuk 
egyre csak bővül! 

Számukra ez nem csak egy megélhetési 
forma, hanem, őket idézve „Minőséget szeret‑
nénk nyújtani vásárlóink számára, értéket köz‑
vetíteni számukra.” 

Nemrégiben volt szerencsém beszélgetni 
a Bona Planta megálmodóival, Katona Jánossal 
és feleségével, Erikával. 

Kérlek mutatkozzatok be, meséljetek kicsit magatokról. 
Erika: Székelyföldön, egy kisvárosban, Baróton születtem, ott jártam iskolába, 

ott érettségiztem. Az iskola után Kolozsváron tanítóképzőt végeztem. Bár szeret‑
tem az egyetemet, a tanítást, végül nem lettem pedagógus. Egyetemistaként meg‑
szerettem Kolozsvárt, sokáig itt éltünk a férjemmel és kisfiúnkkal, de mivel egyi‑
künk sem kolozsvári volt, nem szerettünk volna itt letelepedni. Gondolkodtunk 
külföldre költözésen is, de szerintem valahogy egyikünk sem vágyott a végleges 
külföldi letelepedésre. Így esett a választás Zilahra, ahol János szilágysági lévén 
amúgy is itthon volt már, nekem pedig könnyen ment a beilleszkedés. Hatodik éve 
élünk itt, mondhatom, hogy mára már teljesen otthon érzem magam. Az emberek 
kedvesek, barátságosak, nem nehéz egy ilyen környezetbe beilleszkedni! Persze van 
bennem egy egészséges honvágy, de gyakran hazalátogatunk, és az otthoniak is el‑
jönnek hozzánk, így minden egyensúlyban van.

János: Szilágy megyei, konkrétabban sarmasági születésű vagyok, ahol tanul‑
mányaimat is elkezdtem és felnevelkedtem, 8. osztályig a helyi iskolába jártam, míg 
a líceumot Szilágysomlyón végeztem. Én is kolozsvári egyetemista voltam (ahol 
megismertem a feleségem), történelem‑régészetet végeztem. Én néhány évig dol‑
goztam a szakmámban, ám ma már nem, mégis nagyon sokat köszönhetek úgy az 
egyetemi időszaknak, mint a szakmában töltött éveimnek. 

Az egészséges életmód mennyire játszik szerepet a mindennapjaitokban?
Erika: Ki tudná megfogalmazni, hogy pontosan mit jelent az egészséges élet‑

mód? Inkább azt mondanám, hogy igyekszünk tisztán, vegyszermentesen táplál‑
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kozni. János pár éve úgy döntött, hogy főként egészségügyi megfontolásból vegán 
lesz (rendszeresen sportol, így ez is sokat segít ezen a területen), én pedig támo‑
gattam benne, hiszen számomra is nagyon vonzó ez a fajta táplálkozás. Én vege‑
táriánus vagyok, egyáltalán nem eszem húst, ritkán tejterméket vagy tojást. Sok 
új dolgot megismertünk a gasztronómiáról, alapanyagokról, egészségről, és a listát 
hosszan lehetne még sorolni. 

János: Tehát, a feleségemet kiegészítve, a kérdésre válaszolva fogalmazhatunk 
úgy is, hogy igen, az egészséges életmód nagy szerepet játszik a mindennapjainkban 
is, nemcsak a cégügyekben.  

Van egy vállalkozásotok, a Bona‑Planta. Pontosan mivel is foglalkoztok, hon‑
nan jött az ötlet, mi inspirálta?

Erika: Igen. Az egész vállalkozás ötlete onnan jött, hogy szerettünk volna lét‑
rehozni valamit, ami csak a miénk, ami valami olyasmi, amivel mindketten öröm‑
mel foglalkoznánk. Pontosabban a tavalyi, „nagy” karantén‑időszak alatt pattant ki 
a konkrét ötlet a fejünkből, akkor körvonalazódtak meg bennünk a jelenlegi vállal‑
kozásunk kezdetleges elképzelései. Hozzám mindig is közel állt a kertészkedés, a 
növények szeretete, és ahogyan korábban is írtam, az egészséges ételek, egészséges 
életmód is szívügyünk, így valahogyan kiformálódott az egész, hogy mi is legyen 
cégünk fő profilja. Jelenleg gyümölcsök és zöldségek aszalásával foglalkozunk, a 
zöldségekből rendszerint ételízesítőt készítünk, de van, aki előszeretettel vásárol 
külön is aszalt zöldségeket. 

János: Új termékek pedig folyamatosan jelennek meg a kínálatunkban, így 
érdemes követni bennünket.  

A vállalkozásotokat ketten vezetitek. Ki melyik részével foglalkozik?
Erika: Mivel közös ötlet volt, közösek a tulajdonjogok is. Én inkább a ter‑

mékek előállításán dolgozom, csomagolok, recepteket írok a közösségi oldalainkra, 
termékfotózom. Igyekszünk valamennyi alapanyagot mi magunk megtermelni, a 
kerti munkák nehézségi szint szerint eloszlanak. 

János az adminisztratív, menedzseri ügyek intézője, ő a reklámszakember, a 
kapcsolattartó, csomagkézbesítő és még sorolhatnám. Viszont remekül kiegészít‑
jük egymást, tehát simán sok esetben a szerepek cserélődhetnek. Néha nem ugyan‑
úgy látjuk a dolgokat, ezeket igyekszünk kiküszöbölni egy arany középúttal.

János: Csak egyetérteni tudok.  
Milyen kezdeti nehézségekbe ütköztetek? Hogyan sikerült ezeket 

megoldanotok?
Erika: Maga a kezdet, ha nem is nehéz, de nagyon új volt. Nem voltunk ta‑

pasztaltak egy vállalkozás elindításában, de azt tudtuk, hogy teljesen hivatalosan 
szeretnénk működni. Nehéz volt eldönteni a nevünket is, sok ötlet volt, végül a 
Bona Planta megnevezés volt az, ami mindkettőnk tetszését elnyerte. Mivel élel‑
miszert állítunk elő, van egy műhelyünk is Sarmaságon, amely szintén rendelkezik 
a megfelelő engedélyekkel, itt készülnek a termékeink. 
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Szerencsére most már jobban átlátjuk a dolgok üzleti oldalát is, illetve család‑
tagjainktól, barátoktól sok segítséget kapunk, ami sokat jelent számunkra.

János: Mindig nehezek az első lépések, de hát bátraké a szerencse! Az elején 
valóban nem sokat tudtunk az egészről, viszont az út során rengeteget tanultunk és 
tanulunk, hogy egyre inkább elsajátítsuk egy teljesen új világ szabályait és részleteit. 
Sok múlik a szerencsén, viszont véleményem szerint a tervezésen, rendszerszin‑
tű‑gondolkodáson még több, így a folyamatos tanulás és a haladás a kor aktuális 
kéréseivel elengedhetetlen.

Nem féltetek egy világjárvány kellős közepén egy új vállalkozást indítani? A 
koronavírus mennyire nehezíti meg a mindennapjaitokat?

Erika: Szerencsénk van, mert minket egyelőre elkerült a járvány. Igyekszünk 
betartani a hatóságok felhívásait, viszont nem érezzük azt, hogy a járvány miatt ne 
tudnánk végezni a munkánkat. 

János: Olyan területen dolgozunk, illetve olyan utakat választva valósítjuk 
meg az üzleti terveinket, amelyek ebben a nagyon nehéz időszakban is életképesek 
tudnak maradni, sőt, folyamatosan fejlődni is tudunk. Már javában zajlott a pandé‑
mia, amikor megalakítottuk a cégünket, így ehhez igazodva haladunk az utunkon. 
Ez egy olyan ki nem kerülhető részlet, amely itt van, ha elfogadjuk, ha nem, így 
azon a véleményen vagyunk, hogy az aktuális gazdasági és világpolitikai történése‑
ket figyelemmel követve járjuk az utunkat, hiszen nem lehet egyetlen kőbe vésett 
modellt erőltetni, mivel a világ dolgai sincsenek kőbe vésve, amint azt láthattuk az 
elmúlt időszakban is. Mi pedig vagy ezekhez képest változunk és változtatjuk üzleti 
dolgainkat, vagy figyelmen kívül hagyjuk mindezt, és úgy járunk, ahogy a 2020 
előtti világ, tehát életképtelenné válunk.

Milyen termékek találhatók meg a listátokon? Hogyan készülnek ezek? 
Erika: Termékkínálatunk változó, hiszen az idény‑zöldségektől és ‑gyü‑

mölcsöktől függ. Jelenleg gyümölcsök közül körtét és almát aszalunk vásárló‑
inknak, a zöldségekből kétféle ételízesítőt készítünk: hagyományos és cékla ízűt. 
Ételízesítőinket darálóban is forgalmazzuk, ez esetben a zöldségek nem aprítva, 
hanem nagyobb darabokban kerülnek az üvegeinkbe. Amit még fontos tudni ró‑
lunk, hogy az egyedüli alapanyag, amivel dolgozunk, az a zöldség vagy a gyümölcs. 
Nem használunk sót, cukrot vagy másféle adalékot. A természet színei csodálato‑
sak, nincs szükség színezékekre és adalékokra ahhoz, hogy egy minőségi terméket 
tudjunk előállítani. 

János: Sőt, épp ettől lesz minőségi és egészséges.
Mi a célotok ezzel a vállalkozással? 
Erika: Minőséget szeretnénk nyújtani vásárlóink számára, értéket közvetíteni 

számukra. Termékeink egészségesek, természetesek, aki bennünket választ, nem 
kell az összetevők hosszú listáját olvasnia. A közösségi oldalainkon a termékeink 
mellett receptekkel, zöldségek, gyümölcsök bemutatásával várjuk a látogatóinkat. 

János: Nemcsak a konkrét termékeinket szeretnénk éjjel‑nappal lenyomni az 
ügyfeleink torkán, hiszen nem ez a küldetésünk, hanem az, hogy értéket közvetít‑
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sünk számukra. Épp ezért rengeteg finom étel receptjével is jelentkezünk, ahogy 
az aktuálisan érő zöldségek‑gyümölcsökről is igyekszünk hasznos és lényeges in‑
formációkat közölni, például ezek vitamin‑ és ásványi anyag tartalmával, vagy az 
egészségre gyakorolt hatásukkal kapcsolatban. Mi nem feltétlenül egy adó‑vevő 
kapcsolatot szeretnénk kialakítani, hanem inkább egy közösséget, akik számára 
fontos az egészséges táplálkozás, a természet szeretete. Mindennek csupán egy sze‑
lete maga az eladási folyamat. 

Gondolom, a későbbiekben szeretnétek bővíteni a kínálatot, milyen terméke‑
ket szeretnétek még forgalmazni, előállítani?

Erika: Igen, folyamatosan gondolkodunk új ötleteken. Még nagyon az elején 
vagyunk, de a legnagyobb célunk a folyamatos fejlődés. Most egy kísérleti időszak‑
ban vagyunk, új termékeken gondolkodunk. Ami jól sikerül, piacra dobjuk, ami 
meg nem működik, azt elengedjük. Tervben van az aszalt gyümölcsök kínálatának 
a bővítése, fűszernövények és teafüvek termesztése, szárítása is a nem túl távoli 
jövőben.

János: Ahogy a termelési kapacitásunk folyamatos fejlesztése is fontos szem‑
pont számunkra, ám ezt a kereslet is befolyásolja természetesen.

Hogyan látjátok magatokat és a vállalkozásotokat pár év múlva?
Erika: Pozitívak vagyunk. Azért dolgozunk, hogy fejlődjünk. Idővel szeret‑

nénk bővülni a termelésben, termékekben. Úgy gondoljuk, hogy mindig van egy 
következő lépcsőfok, ezért nem állunk meg! 

János: Konkrét terveink is vannak a következő évekre vetítve természetesen, 
próbáljuk magunkat ehhez tartani, próbálunk ezeket szem előtt tartva haladni nap, 
mint nap, viszont emellett nagyon szeretjük mindazt, amint csinálunk útközben. 
A célunk nemcsak az, hogy bizonyos nagy határköveket elérhessünk, hanem az is 
rendkívül fontos számunkra, hogy az efelé vezető utat élvezzük, szeressük, amit 
csinálunk, és örömmel vehessünk részt minden egyes nap ebben a hihetetlenül 
érdekes és értékes folyamatban. 

János: Köszönjük szépen a megkeresést! 
Aki szeretne, megtalálhat bennünket a közösségi oldalakon is (Bona Planta 

– magyar nyelvű oldal – Facebook, bonaplanta1 – Instagram, e‑mail: contact@bo‑
naplanta.ro, tel: 0771 123 658) 

További sok sikert és aszalásban gazdag éveket kívánok a Bona Planta 
csapatának!

Szilágyság, nr. 14, 9 aprilie 2021

Bona Planta este o întreprindere nouă și în curs de dezvoltare, care 
vinde produse bio, oferind ceva real, sănătos și valoros oamenilor. În 
spatele acestei întreprinderi se află Katona Erika și János. Profilul lor 
principal e uscarea fructelor și legumelor, dar și cultivarea plantelor.
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Gitártól az ecsetig

Szilágy megyében nagyon sok tehetsé‑
ges ember él, akikről talán nem is tudunk. A 
tehetség bármiben megmutatkozhat, valaki 
szépen rajzol vagy fest esetleg, van aki szé‑
pen énekel, hangszeren játszik, szépen szaval, 
különböző trükköket tud a bringáján, ügyes 
kőműves, jó matematikus, jól főz vagy süt és 
még sorolhatnánk napestig. 

Mérget vennék rá, hogy mindannyiunk‑
ban ott van valami, amiben tehetségesek va‑
gyunk. Arra kérlek kedves olvasó, hogy gon‑
dolkozz el egy kicsit, nézz magadba, és csak 

úgy, a saját gondolataidba merülve, nevezz meg kérlek egy‑két dolgot, amiben 
úgy gondolod, hogy tehetséges vagy. Nem! Nincs olyan, hogy te semmiben sem 
vagy teheséges! Gondolkozz! 

A tehetség nem feltétlenül azt jelenti, hogy olyan dologban vagy jó, ame‑
lyet más ember nem tud. Valószínüleg azok a dolgok, amelyekben jó vagy, még 
rengeteg más emberre jellemzőek lehetnek, de egy fontos dologban mégis kü‑
lönbözhetnek ezek: van aki időt szán a tehetsége kibontakoztatására, van aki nem 
használja ki a természet nyújtotta lehetőségeket. 

Bárhogyis legyen, véleményem szerint azzal nem teszünk rosszat, ha meg‑
próbáljuk feljeszteni a képességeinket, akár autodidakta módon, akár különböző 
segítségeket igénybe véve. 

Ennek fényében faggattam Kovács Krisztiánt, aki amellett, hogy vérbeli roc‑
ker, a gitár mellett nem fél néha ecsetet is a kezébe venni.  

Mutatkozz be kérlek és mesélj kicsit magadról.  
Kovács Krisztián Tibor vagyok, Szilágyság gyermeke, Sarmaság szülötte. 

Kávé pörķölőként dolgozom a BriN Caffé cégnél. Civilben pörkölő vagyok, az‑
tán amikor épp nem a megélhetést keresem, a hobbijaimnak hódolok. Zenélés, 
festés.

Mikor kezdtél el zenélni? Mikor volt az a pont, amikor elhatároztad, hogy te 
igenis a zenével szeretnél foglalkozni? Hogyan esett a választás a gitárra?

Sajnos vagy nem, de viszonylag későn kezdtem el a zenéléssel foglalkozni, 
17‑18 éves korom körül érkezett ez a dolog az életembe, váratlanul oldalba talált 
engem is a rock and roll szele, ahogy ezt mondani szokás ezzel a klisés és közhe‑
lyes mondattal.

Túl sokat igazság szerint sosem gondoltam bele a zenélésbe, csak egyszerű‑
en hallgatva a nagy kedvenceimet, úgy éreztem ezt én is akarom, s talán tudnám 
is művelni.. A gitár.., hát az tűnt a legkézenfekvőbbnek, akkoriban úgy éreztem, 
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hogy a gitárból jön a rock and roll. Viccet felretéve, szerelmes lettem a gitárba, 
mint hangszerbe.

Aztán 18‑20 évesen még elhiszi az ember, hogy lehet ő a rockstar és még 
vágyik is rá, azóta ez picit megváltozott.. mások a prioritásaim és mára már tény‑
leg átalakult teljesen hobbivá, egy fal néha, ami mögé jó elbújni, és néha pedig 
maximális szabadságérzetet tud nyújtani.

Mi vagy ki motivált abban, hogy a zenélés ne csak egy kósza hobbi le‑
gyen, hanem az életed egyik fontos része? Vannak‑e zenész példaképeid, akik 
inspirálnak? 

Igazából mindig hobbiként kezeltem, de ahogy korábban is említettem, fia‑
talon az ember másként éli meg, máshogy tekint a jövőbe, belefér arról álmodoz‑
ni, hogy ebből lehet valami komolyabb is. Viszont azt is hozzátenném, nagyon 
sok mindent adott nekem a zenélés, rengeteg szép és kedves élményt, barátokat... 
és igen, néhány álmomat is valóra váltotta. 

Motiválni mindig én motiváltam saját magam, a fejlődés, az hogy megmu‑
tassam magam ugye, és a zene szeretete nem utolsó sorban... Példaképeim állan‑
dóan változtak az évek során, mai napig vannak, ugye a zene egy nagyon sokszinű 
dolog, mindig más és más van rám hatással, a személyemből adódóan minden 
héten kb mást szeretek.

Melyik stílus áll hozzád közelebb és miért?
Itt akkor folytathatom az előző zárógondolatommal, hogy sok hatás ér, ál‑

landóan változnak a stílushatások, a metál zenétől egészen a klasszikusokig, sok 
zenét hallgatok. De ugye ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor a metál zene az, 
ami igazán lázba hoz! Lázadó, szókimondó is akár, gyors... feszültséglevezetőként 
is tökéletes!

Jelenleg a Hellmeton zenekar tagja vagy, meselnel kicsit az együttesről?
Uhm, igen.. a Hellmeton egy krasznai metál banda, zenekar... hát inkább 

banda, nem tartjuk magunkat zenészeknek, HaHa...
Lassan 3 éve vagyok tagja, nem az alapítástól kezdve, de rá nemsokkal csat‑

lakoztam én is a három krasznai sráchoz.
Rengeteg szép élmény köt a bandához, a zene szeretete mellett, nagyon 

örültem, amikor felkértek, hogy csatlakozzak hozzájuk. Lehetőségem nyílt azt 
csinálni amit igazán szeretek, és azóta mögöttünk van már néhány koncert, na‑
gyobb események is, néhány stúdió felvétel is. 

A zene mellett egy másik művészeti ág is fontos szerepet játszik az életedben, 
a festészet. Mikor kezdtél el érdeklődni ez iránt? Milyen tecnikával dolgozol?

Oh, igen.. itt van még a festészet is. Hát igazából ez is egy hobbi, a másik 
búvóhely... Egész kicsi korom óta rajzolgatok, festegetek... több szakasza volt en‑
nek az életemben, ezt egy időben felváltotta a rock and roll és a zenélés ami miatt 
volt egy bő tíz év kimaradás.

Aztán jött ez a helyzet a semmiből, mint villámcsapás az égből, ahogy mon‑
dani szokás, első hullám, kijárási tilalom, sok szabad idő.. A zenélés ugye azóta 
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is szünetel, nincsenek események, koncertek... Szóval, úgy éreztem nekifogok 
újra festegetni, vagy legalábbis egy nap épp ahhoz volt kedvem, aztán úgy alakult, 
hogy ennek már pont egy éve sajnos vagy nem, de azóta ez is egy fontos része 
újra az életemnek.

Akrill festékekkel dolgozok, igazság szerint kísérletezgetek még, tanuló fá‑
zisban van a dolog, kimaradt tíz év, semmit sem fejlődtem azóta, lényegében csak 
ösztönszerűen művelem. Bár hozzátenném az elmúlt évben rengeteg festészettel 
kapcsolatos videót néztem meg azon a bizonyos internetes csatornán.

Azt tartják, hogy a művész a műveiben legtöbbször saját lelkiállapotát, sze‑
mélyes tapasztalatait vagy esetleg vágyódásának tárgyát jeleníti meg. Rád melyik 
igaz?

Ha belegondolok, ez mind igaz lehet, de ez nem mindig tudatos, néha van 
konkrét mondanivalóm a művészetemen keresztül, néha meg csak úgy feste‑
getek ezt azt. De mindenképp van igazságtartalma annak a mondásnak, hogy a 
művészet a lélek tükre.

Festményeidet megnézve, elsőre az elvont szó jut eszembe, mennyire értesz 
ezzel egyet? Milyen stílust tartasz a legjellemzőbbnek a művészetedre? 

Lehet benne igazság, hagyom az embereknek, hogy azt lássanak bele, amit 
szeretnének. Nem is szoktam elemezgetni ennyire a saját „művészetemet”. 

Nincs kifejezetten egy stílus, amit képviselnek, vagy hasonlítgatnám magam 
hozzá. Szeretek több dolgot kipróbálni, vegyíteni a stílusokat ha épp a szakmai 
tudásom, képességei megengedik. De általában ez csak egy ilyen automatikus 
folyamat, nekifogok festeni... kikapcsolom magam néhány órára és akkor csak az 
létezik, ösztönből tör a felszínre.

A legtöbb képednek van egy csíkos sapkájú központi figurája. Ki ő? Kit/mit 
testesít meg a szerepeltetése?

Ez egy érdekes dolog, HaHa... Valamikor régen láttam egy hasonló figurát 
egy képen, és nagyon megtetszett. Magamat éreztem benne egy kicsit, és most 
előkerült a festéssel együtt, előszeretettel jelenítem meg a képeimen, amikor egy 
fantáziavilágot ábrázolok.

Nevezhetjük az alteregómnak ebben a fantáziavilágban, amit megjelenítek 
néha.

Mindezek mellett számos egyéb témájú műved is van, természet, magányos 
alakok/tárgyak, mit testesítenek meg ezek? 

Legtöbbször, ha épp nem csak unaloműzésből festegetek, akkor valami mé‑
lyebb tartalma van a dolognak, belső vívódások, lelki problémák, amiket mint 
minden művész hajlamú ember próbál a saját eszközeivel megtestesíteni, ugyan 
ez van a zenémben is, mint a képeimen.

Altalában melankolikus személyiség vagyok, szeretem a búskomor, szo‑
morkás dolgokat, a zenében is, engem egy szomorú dallam jobban ösztönöz, 
mint egy életvidám nyári sláger, furának hathat ez, de ez az igazság.
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Volt már olyan, hogy megkértek, fess valamit? Ha igen, mi volt a legnehe‑
zebb, esetleg legfurcsább kérés? 

Előfordult már igen, de nem sokszor még eddig. Nem is igazán vittem át 
ezt eddig még üzleti felületre, 1‑2 képet elvállaltam már, de legtöbbször vissza‑
utasítottam. Erőltetve nem élvezetes, elvesz az a varázs, amit nyújt hobbiként, és 
ez nálam tényleg csak hobbi egyelőre. 

Hogyan tudod összeegyeztetni a munkát, a zenélést, a festést és a magánéle‑
tet? Mindegyik sok időt és energiát emészt föl, mi a titkod?

Nem könnyű úgy gondolom, ha valaki mást mondana, hazudna. De meg‑
kell találni az egyensúlyt, a zenélést és a festést egyszerre nem tudom, ha ma 
festek akkor biztos kezembe nem veszem a gitárt 2 napig, és fordítva. Mindkettő 
ugyanazt nyújtja, ugyanaz a hatás.

Munka mellett nem egyszerű, főleg zenésznek lenni, ezért nem is lettem 
sosem hivatásos zenész, egyszerűen nem jutott rá annyi idő, amennyit ez igényelt 
volna. Napi 10 óra munka után már nehéz eljátszani a rockstart, ennek ellenére 
néha megpróbáltuk vagy próbáljuk...

Megtudtuk azt, hogy a zene terén mi az, ami inspirálóan hat rád. Na de mi a 
helyzet a festészettel? Van‑e olyan festőművész, akinek a munkássága motiválóan 
hat rád? 

Igen, van néhány korábbi, de leginkább néhány mai, élő művész, akik a leg‑
nagyobb hatással voltak rám. Tim Gagnon például, egy amerikai festő. Ugyanazt 
csinálja, amit én szeretnék, csak ő egy vérprofi. Amikor rátaláltam és a műveire, 
azt éreztem, én ismerem ezt az alakot, közben meg dehogy, egyszerűen nagyon 
betaláltak a képei, a hangulat, amiket közvetítenek, és a stílus. 

Körülbelül hány festményed van? Melyik a kedvenced ezek közül és miért?
Jajj, bajban vagyok. Nem tudom számszerint, lehet 20 képem, amiből né‑

hány már nem az én tulajdonom. Nincs kedvenc, mind a gyermekeim.
Ha egy‑két szóban kellene jellemezned a stílusodat, hogyan írnád le?
Kísérletező, melankolikus.
Mit üzensz azoknak, akik nem tudják eldönteni, hogy milyen hangszert, 

vagy esetleg ecsetet ragadjanak a kezükbe?
Hát, mindenképp azt, amihez leginkább vonzódnak, ne törődjenek azzal, 

mit gondolnak, mondanak mások, és ha már elhatározták magukat, ne legyenek 
restek rengeteg munkát, időt belefektetni a sikerért cserébe!  

Szilágyság, nr. 15, 16 aprilie 2021

Artistul Kovács Krisztián din Sărmășag este solist rock si pictor. Am 
stat de vorbă cu el, povestindu-ne despre viața și planurile lui.
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MArin ştefAn

 Magazin Sălăjean

Ziua Internațională a Sportului 
pentru Dezvoltare și Pace 

Motto: „Sportul reprezintă vigoarea vitală a umanității”.
George CĂLINESCU (1899 ‑1965), scriitor, critic și istoric literar, 

academician

În fiecare an, în 6 aprilie se sărbătorește Ziua 
Internațională a Sportului pentru Dezvoltare și Pace. 
Aceasta a fost adoptată, în 23 august 2013, prin re‑
zoluția 67/296 a Adunării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite, ca urmare a inițiativei Comitetului 
Internațional Olimpic (CIO), având scop de pro‑
movare a exercițiilor fizice și sportului drept limbaj 
universal și mijloc inovator pentru sănătate, educație, 
dezvoltare și pace. În acest context, au fost organizate 
multiple activități educaționale, artistice și, bineîn‑
țeles, sportive, demonstrând impactul social pe care 
sportul îl are asupra comunității și bunăstării noastre 
în fiecare zi.

Anul acesta, din cauza pandemiei de coronavi‑
rus, la nivel național, Academia Olimpică Română 
(AOR), cu sprijinul Comitetului Olimpic și Sportiv 
Român (COSR), a organizat o sărbătoare virtuală. 
Aceasta s‑a desfășurat timp de patru zile, în perioada 
6 ‑ 9 aprilie 2021, prezentându‑se diferite activități, 

precum: interviuri video cu povești de viață ale unor oameni de cultură și sport, 
fotografii și articole, pentru promovarea valorilor și principiilor de pace, prietenie, 
statut și drepturi ale omului, dezvoltare durabilă.

Astfel, doamnele Anita Sterea – istoric și membru în Consiliul de Conducere 
al COSR și Simona Tabără Amânar – triplă campioană olimpică la gimnastică artisti‑
că (sărituri, JO Atlanta – 1996; individual compus și cu echipa, JO Sydney ‑ 2000) 
și director al AOR, au realizat 16 interviuri‑video cu următoarele personalități: 
Mihai Claudiu Covaliu – campion olimpic la scrimă (sabie individual, JO Sydney – 
2000) și președinte al COSR; Radu ‑ Principe Consort al României – susținător al 
sportului și al promovării valorilor olimpice; Octavian Morariu – membru al CIO 
pentru România (din anul 2013), președinte al Rugby Europe și fost președinte al 
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COSR (2004 ‑ 2016); Ana-Maria Popescu (alias Ana Maria Brânză) – campioană 
olimpică la scrimă cu echipa (spadă feminin, JO Rio de Janeiro – 2016); Cătălina 
Ponor – triplă campioană olimpică la gimnastică artistică (bârnă, sol și cu echipa, JO 
Atena – 2004); Arthur Hoffmann – membru fondator și director onorific al AOR, 
caracterizat drept „sufletul AOR”; Adrian Mihai Cioroianu – istoric, profesor la 
Facultatea de Istorie a Universității din București, Ambasador‑delegat permanent 
al României pe lângă UNESCO (Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, 
Știință și Cultură) și fost ministru de externe al României; Alina Rotaru – vice‑
campioană la săritura în lungime, la Jocurile Olimpice pentru Tineret (Singapore 
– 2010); Marius Manole – actor la Teatrul Național din București; Marian Drăgulescu 
– vicecampion olimpic la sol și medalii de bronz la sărituri și cu echipa (JO Atena 
‑ 2004), 8 titluri de campion mondial și 10 titluri de campion european; Marian 
Preda – rector al Universității din București, mare iubitor și practicant al sportului, 
susținător al sportivilor de performanță; Camelia Alina Potec – campioană olimpică 
la înot, 200 m liber (JO Atena ‑ 2004) și președinte al Federației Române de Natație 
și Pentatlon Modern; Chris Simion-Mercurian – scriitoare și regizoare româncă de 
teatru, susținătoare ferventă a construirii Teatrului „Grivița 53” din București – 
primul teatru privat construit de la zero în ultimii 70 de ani (!); Larisa Iordache – 
medaliată olimpică la gimnastică artistică (bronz cu echipa, la JO Londra 2012) și 
dublu vicecampioană mondială la gimnastică artistică (la sol și individual compus, 
Nanjing, China – 2014); Eliza Samara – de patru ori campioană europeană la tenis 
de masă (simplu, Ekaterinburg, Rusia ‑ 2015; dublu feminin, Stuttgart, Germania 
– 2009; dublu mixt, Istanbul, Turcia ‑ 2011 și Buzău, România ‑ 2012) și Tiberiu 
Soare – director artistic la Opera Națională din București.

Interviurile au fost captivante, cu întrebări 
și răspunsuri pe măsura evenimentului sărbă‑
torit, vizând: copilăria, școala, viața în familie și 
societate, munca, responsabilitatea și sacrificiile 
în obținerea performanțelor sportive și profesi‑
onale, până la urmă, rolul sportului în formarea 
personalității acestora. Da, și despre principii, căi 
și metode de antrenament cu sportivii, despre 
„fair‑play” în întrecerile, concursurile și campi‑
onatele sportive, despre interacțiunea dintre ști‑
ință și sport, dintre cultură și sport, dintre artă 
și sport, dintre sport și pace. În plus, au vorbit 
despre ceea ce înseamnă pentru ei „împreună”, 
despre nenorocita de pandemie, despre speranță 

și provocări viitoare, despre participarea României la Jocurile Olimpice, Tokyo – 
2021 (23 iulie – 8 august). N‑au lipsit, desigur, evidențierile sportivilor români de 
mare valoare mondială și mesajele pentru practicarea exercițiilor fizice și sportului, 
indiferent de vârstă și sex, de vreme și loc de desfășurare. În această conjunctură, 
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cei interesați pot vedea sau revedea aceste interviuri pe internet, precum și fotogra‑
fiile postate de AOR în albumul „Ziua Internațională a Sportului pentru Dezvoltare și 
Pace”, cu membri ai COSR, AOR și Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România 
(UZPR), cu sportivi, directori și membri AOR, reprezentând filiale din București 
și județele țării, printre care și cea cu Mihai Ionuț Grăjdeanu – inițiatorul proiectului 
„Olimpiada de Benzi Desenate”.

De asemenea, a fost eviden‑
țiată alăturarea AOR în campania 
digitală mondială „#WhiteCard”, 
cea care promovează valorile po‑
zitive și constructive ale sportului. 
Cartonașul alb ținut în mână (ca 
un arbitru) reprezintă o acțiune/
atitudine care simbolizează puterea 
pozitivă a sportului. Este în con‑

trast cu cartonașul roșu, cel care înseamnă cea mai serioasă/gravă abatere în sport. 
Acesta este un gest de incluziune, egalitate și pace!

În comentariul domniei sale, Mihai Claudiu Covaliu a spus: „(...) Sportul și 
școala, nu doar trebuie, ci fac parte din viața noastră. (...) Sportul te învață că, atunci când 
întâlnești un moment dificil, să treci mai departe, să mergi mai departe, că, atunci când ai că-
zut, să te ridici. Sportul te călește, practic, pentru ceea ce vei întâmpina mai târziu în viața de 
adult. (...) Organizația Națiunilor Unite, în parteneriat cu Comitetul Internațional Olimpic, 
a recunoscut sportul ca importanță de cel mai înalt nivel în prevenția și recuperarea după această 
pandemie de Covid 19. (...) Întreaga planetă a recunoscut rolul pe care sportul îl are în viața 
fiecărui om. (...) Chiar dacă au fost perioade în care sălile de sport au fost închise, chiar dacă 
competițiile au fost anulate sau amânate, sportivii și oamenii care iubesc sportul au continuat, 
și speră să revină pe stadioane, să participe la competiții și, astfel, pot spune că sportul a intrat și 
mai puternic în viața fiecăruia dintre noi, după această perioadă foarte dificilă din viața noastră. 
(...) Pentru tânăra generație, mesajul nu poate fi decât unul: faceți sport, e vorba de sănătatea fi-
zică, de sănătatea mintală, de a dezvolta ceea ce înseamnă omul. Omul a fost creat pentru a face 
sport, pentru a face mișcare. Viața fără sport este una mult mai săracă și, cred că, la un moment 
dat, fiecare dintre noi are datoria de a alege o disciplină sportivă și de a descoperi frumusețea pe 
care sportul o dă, indiferent de anotimp. (...) Este o bucurie pe care viața și Bunul Dumnezeu 
ne-au dat-o și, anume, aceea de a face sport. Așa că, transmit tuturor acest mesaj » Bucurați-vă 
de viață, prin sport!«. (...) Mulțumesc mult, Simona! O zi bună și sănătate multă, tuturor!”.

Așadar, cam așa a fost celebrată, în România, Ziua Internațională a Sportului 
pentru Dezvoltare și Pace - 2021, cu aducerea în prim plan a unor „povești de viață” 
ale unor personalități de cultură, artă și sport, constituindu‑se într‑un liant activ 
între factorul educațional și cel sportiv, pentru sănătatea și bunăstarea oamenilor, 
oriunde s‑ar afla aceștia.

Felicitări și mulțumiri, TUTUROR!

Magazin Sălăjean, 12 aprilie 2021
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Festivalul de muzică          
„TÂNĂR ȘI LIBER” 

Motto: „Muzica este o armonie agreabilă în onoarea lui Dumnezeu și desfătarea 
permisă sufletului”. 

Johann Sebastian BACH (1685 ‑ 1750), compozitor german

Orașul Șimleu Silvaniei, pitoreasca așezare de la poalele Măgurii Țării 
Silvaniei, a avut de‑a lungul timpului o bogată activitate, în toate domeniile. 
S‑au remarcat diferite instituții, formații/echipe și personalități, iar rezulta‑
tele muncii acestora au fost notabile și apreciate la toate nivelurile: regional, 
județean, național și internațional. Printre aceste domenii de activitate se 
află și muzica, cu nenumărate voci și instrumentiști de valoare, cu exemple 
concrete, popularizate în mass‑media. 

În acest context, Primăria, prin Centrul Național de Informare și 
Promovare Turistică (CNIPT), și Centrul de Cultură și Artă al Județului 
Sălaj au dat viață Festivalului de muzică „TÂNĂR ȘI LIBER”, în anul 2018, 
cu scopul de a identifica, valorifica și promova tineri talentați și pasionați de 
muzica vocală și instrumentală. În anul acesta, 2021, s‑a organizat ediția a 
treia a acestui festival, care a avut două părți: Gala voluntarilor CNIPT și 
evoluția scenică a interpreților muzicali participanți. Inițial, locul de desfă‑
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șurare a fost stabilit în incinta Cetății Báthory, dar, din cauza vremii nefavo‑
rabile, activitățile au avut loc la Casa Orășenească de Cultură, vineri, 28 mai 
a.c., de la ora 17:30. Participarea s‑a făcut cu respectarea normelor legislative 
în vigoare impuse din cauza pandemiei de coronavirus, cu un număr limitat 
de persoane, pe baza inviațiilor solicitate la sediul CNIPT Șimleu Silvaniei.

De fiecare dată, organizatorii au adus pe scena festivalului și interpreți 
reprezentativi pentru muzica românească, pentru a‑i susține și încuraja pe 
cei care au pășit pe calea afirmării lor artistice, respectiv, muzica. De data 
aceasta, invitat de onoare a fost Cristofor Aldea‑Teodorovici, renumit inter‑
pret de muzică din Chișinău, Republica Moldova. Acesta este fiul regreta‑
ților cântăreți Doina și Ion Aldea‑Teodorovici, decedați în urma unui grav 
accident rutier, la noi în țară (la 30 octombrie 1992, în apropierea localității 
Coșereni, județul Ialomița).

Festivitatea a fost coordonată de Daniel Stejeran – director al CNIPT 
Șimleu Silvaniei și Lavinia Berar – agent turism, iar prezentatoare au 
fost Cristina Man și Kovács Anett ‑ eleve la CN „Simion Bărnuțiu” din 
Șimleu Silvaniei. Întreaga sonorizare a fost asigurată de către Romeo Oltean 
(Primăria șimleuană).

 În deschiderea festivalului, după ce i‑a salutat pe cei prezenți, Daniel 
Stejeran a spus: „Dragi invitați! Dragi voluntari! Acest moment deosebit vă este de-
dicat vouă. Voi ați înțeles importanța programului de voluntariat și ați adus o contribu-
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ție valoroasă comunității șimleuane și nu numai. Prin implicarea voastră în acțiunile 
Centrului de Informare și Promovare Turistică și ale Primăriei orașului, ați dat dovadă 
de energie creatoare în realizarea scopului propus, în cadrul proiectului de voluntariat. 
Au fost momente cu urcușuri și coborâșuri, iar unitatea dintre voi v-a mobilizat să 
reușiți de fiecare dată. Astăzi, suntem cu toții martorii unei reușite, reușita voluntarilor 
șimleuani, și meritați aplaude. Felicitări, vouă, generațiilor de voluntari și mult succes 
noilor  generații de voluntari, care astăzi preiau această misiune onorantă de la voi! În 
acest sens, predăm în mod simbolic ștafeta noii generații, prin acest tricou al voluntaru-
lui. Să fie de bun augur!”. 

De asemenea, în discursul său, Lavinia Berar zicea: „După ceva timp pe-
trecut în sfera voluntariatului, încercând să spunem împreună povestea acestuia, ne-am 
dat seama că, despre voluntariat, se pot spune multe lucruri. Așa că, am ales acum să 
împărtășim o parte din aceste lucruri cu voi, cei care ne citiți, cei care ne ajutați să spu-
mem împreună povestea voluntariatului, oferindu-ne de atâtea ori exemple demne de 
urmat, cei care simțiți voluntariatul și faceți un scop în viață din asta sau cei care sunteți, 
încă, la început de drum, în ceea ce privește voluntariatul. De foarte multe ori, cuvintele 
au o putere nemăsurată. De-a lungul timpului, au existat multe fraze care au stat în 
picioare în fața timpului, tocmai datorită mesajului puternic pe care l-au avut de trans-
mis. Să nu uităm de nemuritorul Gandhi, care a rostit «fii schimbarea pe care vrei să o 

vezi în lume». Voi reprezentți începutul schimbării! Vă mulțumim, dragi voluntari!”.
În mod solemn și în aplauzele celor prezenți, Roxana‑Georgiana 

Moldovan a predat tricoul voluntarului Giuliei Man, care, mulțumind, a 
avut o alocuțiune adecvată acestui moment. În continuare, domnul Stejeran, 
a mai spus: „În semn de apreciere pentru efortul, timpul, dedicația voastră, noi ne-am 



Marin Ştefan /  Anuarul presei sălăjene 2021 • 223

gândit să vă oferim câte un Certificat, recunoscut de Ministerul Muncii și Protecției 
Sociale din România, care să vă fie de folos la început de carieră, în viață”. Astfel, a 
înmânat câte un așa document, în aplauzele spectatorilor, unui număr de 
38 de voluntari. Iată, beneficiarii: Roxana‑Georgiana Moldovan, Andrea‑
Maria Budai, Marius‑Iuliu Vidrean, Alexia‑Mihaela Hosu, Andrada‑Ioana 
Grecu, Larisa‑Anamaria Drăgan, Aida‑Andrada Pop, Carla‑Ioana Ruțaș, 
Iulia‑Steluța Bob, Camelia Crișan, Alexandra‑Beatrice Ghile, Iasmina‑
Anamaria Lupou, Miruna Mioara Ioana Mureșan, Alexandru‑Marius 
Oprea, Alin Simion Balteș, Andreea‑Maria Silaghi, Cătălina‑Antonela Ilea, 
Alexandru‑Dan Radu, Andreea‑Anamaria Biriș, Maria Diana Moșincat, 
Oana‑Cristiana Man, Dan‑Raul Drăgan, Dana‑Raluca Drăgan, Alexandra 
Crișan, Tudor‑Marinel Dragoș, Lavinia‑Oana Man, Daniela‑Maria Sîrca, 
Natalia‑Andreea Rațiu, Andreea‑Dana Sale,  Antonia‑Anemona Gurzău, 
Raluca Dalia Crișan, Lavinia‑Florentina Pisle, Gabriela Boșca, Eid Omaya, 
Cristina Santavan, Andreea‑Georgiana Rus, Natalia‑Maria Băican, și 
Andrei‑Cristian Pop. 

A apărut și o surpriză plăcută, din partea voluntarilor: Simina Lupău, 
Elena Trif Cocoru, Roxana Deac și Lavinia Berar au primit, fiecare, un fru‑
mos buchet de flori și o „Diplomă de Apreciere”, fără a fi uitat... directorul 
Daniel Stejeran!

Apoi, domnul Stejeran a adus mulțumiri și, deopotrivă, felicitări vo‑
luntarilor CNIPT și celor de la Crucea Roșie șimleuană, precum și persoa‑
nelor care s‑au ocupat de partea tehnică și de sonorizare.

Pe scena festivalului, interpreții de muzică șimleuani au evoluat în 12 reprize/
momente artistice, cântând cu și fără instrumente muzicale. Iată numele lor și re‑
pertoriile acestora: Richard David Boroș (instrumente de percuție), Ștefania Brisc 
(Dragostea nu se stinge și În palma ta), Teodora Ioana Gui și Alexandra Vig (Ne iu‑
bim și Pădure nebună), Samira Marion (Let it be și Fără tine), Berek David (Mama 
și A Pál‑utcai fiúk), Liana Câmpean (Poem și Învață‑mă), Alexia Vavriță (Cât tră‑
im pe acest pământ și Inimă nebună), Daria Brisc (Mai frumoasă și Generație‑n 
blugi), Giulia Cavaler (Don’t you remember și Secunda), Gabriel Mirgheș (două 
cântece la chitară), Octavia Trif și Iarina Ihoș (Omul perete și Riptide), Trupa 
CRIMSON HAZE ‑ Diana Moisi, voce și chitară ritmică; Rareș Oltean, chitară 
solo; Marcus Tamaș, chitară bass; Rareș Tegzeș, chitară ritmică și Andrei „Ghetuță” 
Zah, tobe (Voodoo dream, Keep on dying, The World of Silence, Sorrow, She Got 
Me, Haven’t died yet, Runnin, Tânăr și liber). Ultima melodie a fost cântată îm‑
preună cu interpreții de dinainte! Aceștia au fost pregătiți, de‑a lungul timpului, 
cu profesionalism și multă răbdare, de cantautorii: Roland Boroș, Petru Gliguța și 
Ilie‑Uță Oros, foarte buni orchestratori și instrumentiști șimleuani.
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Festivalul s‑a încheiat, după aproape trei ore de spectacol, cu recitalul lui 
Cristofor Aldea‑Teodorovici (Floarea Soarelui, Transilvania, Focul din vatră, 
Eminescu, Bețivanii, Bucurați‑vă, Muntele s‑a dărâmat, Noaptea marii beții). În 
repetate rânduri, Cristi Teodorovici a reușit să provoace publicul pentru a cânta, 
împreună, unele versuri ale melodiilor sale!

De remarcat că, toți interpreții au fost răsplătiți, cu aplauze binemeritate, de 
un public entuziast (în majoritate, elevi și tineri, printre care, voluntarii CNIPT), 
pentru calitățile vocale și interpretative, pentru prezența scenică și pentru piesele 
lor muzicale, cu mesaje de solidaritate și iubire, de tinerețe și  libertate, fapt ce s‑a 
constituit într‑o adevărată lecție educativă, una cu vădită ținută artistică și un mobi‑
lizator grad de atragere a copiilor și tinerilor spre muzică.

La sfârșit, domnul Daniel Stejeran mi‑a declarat: „Această ediție a festivalului a 
fost una de bun nivel artistic. Ideea organizării acestui eveniment deosebit este aceea de a perpe-
tua talentul local la nivel național și, mai departe, la nivel internațional. An de an, festivalul își 
deschide aripile, cu noi provocări și oportunități pentru participanți și pentru public. În viitor, 
acest festival poate reprezenta un pilon de pornire pentru ceea ce înseamnă muzica, dar și o 
formă de promovare a acestei frumoase regiuni a României, sub toate aspectele”.

Magazin Sălăjean, 31 mai 2021

Ziua SilvanÍEI 
(ediția a IV-a)

Motto: „Fără tradiție nu există cultură: nici omul simplu, nici geniul nu pot crea nimic 
fără tradiție”. 

Vasile PÂRVAN (1882‑1927), istoric, arheolog și eseist român

În urmă cu peste opt ani (17 mai 2013), Institutul Cultural Român din New 
York a declarat ziua de 24 iunie, „Ziua Universală a Íei”. În acest context, în orașul 
Șimleu Silvaniei, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică (CNIPT), 
împreună cu Biblioteca Orășenească „Alexandru Sterca‑Șuluțiu”, cu sprijinul 
Primăriei locale și al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, au organizat 
Ziua SilvanÍEI, ediția a patra. Astfel, acest eveniment a devenit unul tradițional, 
întrucât ÍA este un simbol internațional al culturii române și o piesă emblematică 
a costumului popular național românesc, o parte din identitatea românilor, ori‑
unde s‑ar afla ei. Activitățile s‑au desfășurat joi, 24 iunie 2021, de la ora 14:00, de 
Sânzâiene, în Parcul Cetății Báthory, într‑o zi minunată în care ne‑am bucurat de 
sărbătoarea creștină a Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul.
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Festivitatea a început cu urarea de „bun venit!” și alocuțiunile tematice ale 
prezentatoarelor Giulia Man și Alexandra Sabău – eleve la CN „Simion Bărnuțiu” 
Șimleu Silvaniei. În plus, acestea au invitat asistența să viziteze Expoziția „Copilărie 
colorată” a Centrului șimleuan de pictură „SilvanArt”, condus de către prof. Dumitru 
Costălaș, cu tablouri realizate de copiii care activează în acest centru, precum și spa‑
țiul special amenajat pentru pregătirea unui fel de mâncare tradițională romană (o 
tocană inedită, inspirată din istoria imperiului roman), de către maestrul gastronom 
Mircea Groza – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sălaj Plus. 

În acest an, organizatorii au venit și în sprijinul producătorilor tradiționali 
din Țara Silvaniei și nu numai, amenajând un târg cu spații de degustare și vânzare 
de produse diverse. Cei care au acceptat participarea, au fost: Podgoria Silvania, 
Siciliana (Iulia Cordiș), Stupina Vereș, Andi Zoli Takács, Grădina Botanică Jibou, 
AF Buboi‑turtă dulce, Crama Fort Silvan, Gust de Rai‑Stupina Neaga, Coșul cu 
lavandă, AF Liviu Clejan, La Bunica, Photo Blooth, Kürtős Kalács (Florin Ceaca) 
Zalău, SRL Scobaru Vadu Izei, I.I. Varga Petru și Monica‑Baia Mare.

Întreaga sonorizare a fost asigurată de către Romeo Oltean (de la Primăria 
șimleuană), iar doritorii s‑au fotografiat la Oglinda magică „Happy Photo Booth” a 
zălăuanului Cristian Niculaș.  

Primul invitat, pe scenă, a fost poetul șimleuan George Mureșan, care a re‑
citat trei poezii personale: Imnul ÍEI; Pieptul meu, l‑am făcut scut; Mă‑ntreb, cât 
mai iubim această țară? Apoi, Casa Orășenească de Cultură Șimleu Silvaniei a fost 
reprezentată de elevii Raul Pop, Alicia Chiș Rad (pregătiți de către cantautorul 
Ilie Oros‑Uță) și Alexandra Bianca Ribar (îndrumată de către învățătoarea Sanda 
Rusu), care au cântat melodii populare românești. 

De la Liceul de Artă „Ioan Sima” din municipiul Zalău, elevele Andreea 
Mirișan, Oana Ardelean, Alexandrina Costinaș, Raluca Barbor, Luisa Iancău, 
Denisa Ciupe și Maria Sârca ‑ coordonate de profesoarele Marina Sabou și Laura 
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Ravas, au interpretat piesele muzicale: Mă cunosc că‑s sălăjeană; Dragi mi‑s, mie, 
horile; Cetera și gura mea; Mândru‑i badea și se ține; Multe știi, inima mea!

După o pauză binemeritată (!), Daniel Stejeran – director al CNIPT Șimleu 
Silvaniei a susținut un discurs adecvat despre evenimentul sărbătorit și l‑a prezen‑
tat pe domnul Mircea Groza. Arhicunoscutul gastronom sălăjean, Mircea Groza, a 
vorbit, detaliat și cu exemple relevante, despre păstrarea și transmiterea mai departe 
a tradițiilor, despre descoperirea, prezentarea și prețuirea persoanelor care se impli‑
că în această activitate nobilă.

În continuare, a urcat pe scenă Grupul „Urmașii lui Iuliu Maniu”, cei care 
formează Corul Parohiei Greco‑Catolice din Bădăcin, coordonați de către profe‑
soara Maria Borz. Domnia sa a evidențiat faptul că elementele tradiționale și cos‑
tumele populare expuse în fața scenei fac parte din colecția etnografică a Parohiei 
Greco‑Catolice din Bădăcin. În plus, a vorbit cu patos despre oamenii din Dealul 
Țarinii, harnici și pricepuți, păstrători ai tradițiilor locale, cei care îmbracă cu mân‑
drie costumul popular cu frumoasa íe românească. Iar cântecele lor transmit sen‑
timente de pace, liniște și bucurie, exprimându‑și dragostea pentru codru, izvor, 
copilărie, tinerețe, țară și satul natal. După ce au cântat, cu vădit entuziasm, cân‑
tecele: Foaie verde iarbă deasă; Rozmarin în colțu’ mesii; Zis‑o mama către mine, 
doamna Maria Borz a spus: „Vă invităm cu drag, la Bădăcin, să cunoașteți oameni frumoși, 
oameni deosebiți, dar, mai cu seamă, vă invităm în Dealul Țarinii, unde Casa Memorială 
„Iuliu Maniu” are porțile deschise pentru toți vizitatorii, prilej pentru a face cunoștință cu istoria 
satului și a neamului românesc. Vă mulțumim!”.

 Șimleuanul Daniel Constantin Pop, îndrăgit interpret de muzică populară, a 
cântat melodiile: Horile m‑o dus prin lume; Haida hop și iară hop; Nici la anu’ nu 
mă însor. Daniel mi‑a spus că, cel mai reprezentativ succes muzical al său este lan‑
sarea albumului „Horile m‑o dus prin lume”, în cadrul spectacolului organizat la 
Șimleu Silvaniei, având ca partener media TVR3, sub coordonarea Iulianei Tudor, 
renumită realizatoare de emisiuni tv.

Centrul de Cultură și Artă Județean Sălaj (manager Daniel Săuca) a fost re‑
prezentat de Ansamblul Folcloric „Meseșul” din Zalău, sub coordonarea doamnei 
Paula Taloș Pop, conducerea muzicală a prof. Dorel Ciobanu și coregrafia domnu‑
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lui Radu Mureșan. Programul acestui ansamblu a cuprins: două suite instrumen‑
tale; dansuri de pe Valea Barcăului, de sub Codru și de Câmpie; melodii populare 
românești. Astfel, au cântat: Elena Petruș (Dragu‑mi‑i unde s‑adună; Mânios îi 
bădița), Lucreția Bolba (Mare dragoste‑am avut; Vine badea supărat), Valeria Suciu 
(Pă ulița satului; Cucule, când îi pleca), Adelina Costina (Pe lădița de la poartă; 
Dragu‑mi‑i badea Ilie), Denisa Blaga (De pe Meseș, mai la vale; Șed cu soacra‑n 
casă), Adriana Baciu Bonțe (Cât pe lume mai trăiesc; Așa gândul m‑o bătut) și 
Camelia Cherecheș (Hai, lume și iar lume; Mărita‑m‑aș, mărita).

A urmat Denisa Minodora Rolnic, renumită interpretă de muzică populară ro‑
mânească din pitorescul sat Iaz (comuna Plopiș), cea care a câștigat două mari premii 
muzicale: Marele Premiu la Festivalul Cântecului Popular „Elena Roizen”‑ ediția a 
VII‑a (Ovidiu, 2014) și Marele Premiu și Trofeul Festivalului‑Concurs Național de 
Folclor „Elena Jurjescu” ‑ ediția a VII‑a (Timișoara, 2016). Denisa a cântat melodiile: 
Cetera și glasu’ meu; Ce m‑oi face, nu‑s de vină; Bine‑mi șede, sălăjancă. 

În final, Ansamblul Folcloric „Barcăul” al Clubului Copiilor din Șimleu Silvaniei 
(director, prof. Cornelia Neaga), sub coordonarea prof. Adrian Lipo – conducătorul 
Tarafului, a prezentat cântece de grup, dansuri populare din zonele Agrij, Barcău și 
Codru, iar soliști vocali de muzică populară românească au fost: Flavia Sabo, Violeta 
Boșka, surorile Iulia și Ilaria Tincău, Roxana Dîrjan, Ionel Roșu și Corina Pop.

Pentru calitățile vocale și interpretative, pentru prezența scenică și cântecele și 
dansurile lor, micii și marii artiști șimleuani și sălăjeni au fost răsplătiți cu aplauze 
binemeritate.

De remercat că (Nota Bene!), voluntarii CNIPT au organizat, pentru copii, 
o „Tabără de desenat costume populare tradiționale românești”, sub coordonarea 
Laviniei Berar – agent de turism.

Așadar, așa a fost celebrată ÍA, cămașa tradițională românească, poate cel mai 
frumos veșmânt creat vreodată. Din păcate, prezența spectatorilor a fost modestă! 
Poate, din acuza caniculei... Totuși, așa cum spunea domnul Daniel Stejeran, Ziua 
SilvanÍEI a devenit tradiție la Șimleu Silvaniei și încearcă să reprezinte o formă de promovare 
a turismului, culturii și identității locale. Așa să fie!

Magazin Sălăjean, 27 iunie 2021
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AuguStA teşinSChi

 Magazin Sălăjean

Oameni ieftini, plată mare

O vorbă veche spune că pe lumea asta sunt două lucruri care se plătesc: 
domnia şi prostia. Când cineva plăteşte pentru propria‑i domnie ori prostie, nu e 
supărător pentru cei din jur. În fond și la urma urmei, fiecare e liber să deconteze 
după bunul plac excesele, huzurul sau tâmpeniile pe care le face. Când însă alţii 
plătesc domnia sau prostia unora, situaţia devine deranjantă. Știu și conștientizez 
faptul că toți greșim, uneori din neștiință, alteori cu știință, dar cert este faptul că 
într‑o țară civilizată greșelile se plătesc. Eu, la fel ca mulți alții, sunt un simplu și 
modest cetățean. Odinioară mi‑am pus toată încrederea în cei care conduc, con‑
vinsă fiind de faptul că oamenii sfințesc locul. Muncesc cinstit și știu că acest aspect 
nu interesează pe nimeni, e chiar jenant în noua accepțiune a societății actuale. Eu 
doar așa știu să mă descurc, muncind! Sunt o puerilă, să nu zic altcumva, pentru că 
încă mai cred că există oameni în lumea asta multă, încă mai cred că există empatie 
și cred că mai devreme sau mai târziu, în viață, orice trebuie plătit, mai ales când e 
vorba de datorie și inevitabil greșeală! Întodeauna mi‑am respectat obligațiile, așa 
cred, deopotrivă cele financiare. Anual, până la finalul lunii martie, am reușit să 
îmi plătesc cel puțin „prima scadență” la impozitul pe bunurile pe care le dețin: un 
acoperiș deasupra capului și o mașină, achiziționată cu credit. Mă repet, știu că nu 
e problema nimănui faptul că eu am credite, a fost alegerea mea și mi‑am asumat 
acest lucru. Încerc să îmi plătesc ratele la timp și, recunosc, au fost și situații când 
am întârziat. Pentru asta am plătit! Mi‑am stricat mașina din cauza drumurilor 
pline de gropi de pe la noi. Ultima dată, la începutul lunii martie, am dat cu roata 
într‑o groapă în drum spre casă, drum proaspăt asfaltat. Știți, banii pregătiți pentru 
plata impozitului, care trebuie să ajungă la bugetul local, am fost nevoită să‑i dau 
mecanicului, să‑mi repare mașina. Nu pot fără ea, e chiar o necesitate! Aveam ceva 
rezerve financiare, recunosc, dar întâmplarea face că m‑a luat și boala și am fost 
nevoită să fac și câteva investigații medicale. Da, sunt asigurată, plătesc contribuții 
la sănătate și, teoretic, puteam să le fac gratuit. Teoretic! Din păcate însă, nu mai 
erau fonduri și a fost musai să mă duc la privat pentru investigații unde... am plătit. 
Boala nu așteaptă pe nimeni și trebuie să am grijă de sănătate ca să pot să muncesc 
și să mă întrețin, să îmi cresc copilul. Sunt conștientă de faptul nimeni nu îmi 
este dator: nici să‑mi repare mașina, nici să îmi plătească consultația la medic sau 
medicamentele, nici rata la bancă, nici impozitul la casă! De asemenea, ca cetățean 
știu că trebuie să îmi respect obligațiile față de stat. Știu că voi plăti penalități pentru 
neplata la timp, știu! Și câte mai știu! Și la ce folos că știu? Am să plătesc! Mi‑aduc 
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aminte cât de încântată eram, la fel ca mulți alții, că nouă celor care muncim ca să 
plătim, ni s‑au promis: autostrăzi, centură finalizată, bazin olimpic, iluminat public 
la standarde europene, aeroport, cinematograf și multe altele care nu‑mi vin acum 
în minte. Trebuiau să fie gata de multă vreme. Din păcate casieria e deschisă mereu 
numai pentru unii, cu program non‑stop, iar oamenii ieftini sunt plătiți scump. O 
fi domnie, prostie sau…?

Magazin Sălajean, 30 martie 2021



Un sistem numit dezastru
Nu știu cum se face, dar în ultima vreme am întâlnit tot mai multe persoane, 

adulți mai în vârstă, care își fac calculele în privința ieșirii la pensie. Fie anticipată, fie 
anticipată parțial; pe mulți îi aud spunând că își doresc să iasă la pensie. Vor liniște 
pentru că s‑au săturat de stres. De stresul de la locul de muncă. E foarte adevărat 
că în societatea de astăzi pensionarea este văzută de unele persoane ca o șansă de a 
scăpa de obligațiile de muncă și de a‑și urmări propriile pasiuni. Pensionarea este 
un moment pe care mulți îl percep ca fiind mult prea îndepărtat ca să îi acorde 
atenție din timp, însă ea vine oricum și este, de fapt, un nou început, în care rutina 
fiecăruia se schimbă și în care timpul poate fi folosit altfel. Nu știm niciodată ce ne 
rezervă viitorul, dar cred că este bine ca fiecare să aibă o gândire de perspectivă și 
să‑și construiască o strategie eficientă, pentru ca, după o muncă de câteva decenii, 
să aibă posibilitatea ca la pensie să vadă lumea, să le ofere nepoților ce își doresc, ei 
și familia lor să aibă o protecție în fața situațiilor neprevăzute și, în general, să aibă 
un nivel de trai ridicat. Trist este faptul că după câteva luni de la pensionarea mult 
așteptată mulți încep să fie altfel. Unii chiar își doresc să mai muncească câte ceva, 
un job part‑time, iar alții din cauza lipsei de activitate și a lipsei de relaționare încep 
să se îmbolnăvească. Cert este faptul că la noi, pe meleaguri românești, ieșirea la 
pensie a fost și a rămas o mare problemă, dublă chiar! Prima este cea economică, 
în care diferența dintre veniturile încasate și pensia primită fiind, pentru cei mai 
mulți, ceva între „șocantă și insuportabilă”. Cea de‑a doua ‑ socială, în care statutul 
de pensionar este în general unul aducător de izolare, chiar marginalizare comu‑
nitară. Românilor li se spune mereu, li se insuflă, la buletinele de știri, că cei care 
primesc în prezent pensii ar trebui să fie bucuroși că le primesc, așa mici cum sunt, 
iar ceilalți, care ar trebui să le încaseze în viitor, să‑și ia gândul! De ce? Pentru că… 
nu o să mai aibă cine să le plătească! Despre cum votează pensionarii, nu cred că 
are rost să mai discutăm. Sistemul public de pensii are la bază principiul solidar‑
ității între generații: cei aflați în câmpul muncii plătesc lunar contribuții sociale, iar 
statul „oferă”, la rândul său, pensiile celor ieșiți din activitate prin intermediul unui 
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mecanism de redistribuire. Cea mai mare problemă a sistemului public de pensii 
este, iar din păcate va rămâne, faptul că a fost proiectat din perspectiva celui care le 

plătește, nu din aceea a celor care le primesc!

Magazin Sălăjean, 23 martie 2021



Preţioasa linişte

Fiecare își cunoaște motivele de tulburare. Poate fi dificil să te bucuri de liniște 
într‑o vreme în care știrile rele au devenit zgomotul de fond al vieţii de zi cu zi. 
Ce bine e să fii indiferent! Cred că uneori fiecare simte nevoia de un moment de 
liniște, de un moment în care să nu audă ce spun alții, un moment în care fiecare 
să fie „el cu el”. Trebuie să ne imaginăm câteva clipe în care toată agitația și nebunia 
care se întâmplă în jurul nostru, dispare! Câteva clipe în care putem respira ușuraţi 
că nimeni și nimic nu ne va opri din liniștea noastră. Aţi simțit vreodată că aveţi 
nevoie pur și simplu să se oprească timpul în loc? Simțiţi că faceţi prea multe, că to‑
tul e bulversat și singura nevoie este o zi pentru voi, în care să faceţi cele mai simple 
lucruri și totuși atât de pline de semnificație pentru voi? Câteodată ne gândim prea 
mult la cum să le facem bine oamenilor, să lucrăm la visurile lor și ne preocupăm 
prea puțin de sănătatea noastră emoțională, de momentele pe care avem tot drep‑
tul să le avem pentru a ne umple cu energie. Oare chiar merită să ne irosim clipe 
prețioase din viață stresându‑ne pentru ceva care nu ne aduce nici cea mai mică 
satisfacție? Să îmi spună mie cineva că nu i s‑a întâmplat niciodată să se lupte în gol 
pentru un lucru care oricum nu‑i plăcea. Da’ de ce? Pentru că ești un om integru, 
de cuvânt, pentru că ai promis că vei duce totul până la capăt. Și ce faci atunci când 
efectiv ai obosit, ai nevoie de liniște și de un timp cu tine? Câteodată îmi place să 
mă opresc în mijlocul drumului pe o bancă și să privesc la chipurile oamenilor din 
jur. Știţi ce văd? Stres, îngrijorare, multă grabă, lipsă de chef... Oamenii luptă cu 
dinții pentru a realiza ceva, muncesc pe brânci ‘ici și ‘colo pe aproape nimic, numai 
ca să se remarce, ori își consuma zilele și nopțile în corporații sau la job‑uri unde 
poate nici nu sunt apreciați la adevărata lor valoare. Mă întristează și mă pune pe 
gânduri faptul că ne luăm atât de mult timp pentru alții și atât de puțin timp pentru 
noi, pentru aspirațiile noastre. Uităm să zâmbim și să ne bucurăm de câteva clipe 
de liniște în parc. Dar ce chef să mai avem de o plimbare, după ce o zi întreagă ne‑
am agitat ca să bifăm o listă lungă de responsabilități? Mi‑am propus ca orice ar fi şi 
oricât de obosită aş fi să ies un sfert de oră din casă și pur și simplu să mă plimb, să 
las telefonul acasă și să‑mi adun gândurile. De ce? Pentru că o clipă de liniște poate 
însemna atât de mult! Chiar cred cu tărie că dacă ne‑am lua mai des timp pentru 
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noi, nu ni s‑ar mai întâmpla să avem căderi în mijlocul zilei, în care să ne urle su‑
fletul că nu mai poate. Tot ce trebuie să facem e să acceptăm că nu suntem roboți, 
ci mai are nevoie și sufletul și mintea să respire. Îmi plac extrem de mult niște cu‑
vinte spuse de Nicolae Iorga: „Cea dintâi condiție a fericirii este liniștea sufletului”. 
Așadar, trebuie să învățăm să fim fericiți prin liniște.

Magazin Sălăjean, 10 august 2021
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„Noaptea Cercetătorilor 
Europeni”, un eveniment 

comunitar care s-a petrecut și în 
Sălaj

La sfârșitul săptămânii trecute, la nivel comunitar, s‑a marcat „Noaptea 
Cercetătorilor Europeni”, eveniment prin care se dorește apropierea cercetătorilor 
de publicul larg. La nivelul județului Sălaj, evenimentul a fost susținut de către 
Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, atât prin activități față în față cu publicul, 
cât și în online.

Ateliere pentru elevi din Zalău
În condiții de restricții dictate de situația pandemică actuală, activitățile cu 

publicul dedicate „Nopții Cercetătorilor Europeni” organizate de către Muzeul 
Județean de Istorie și Artă Zalău au fost reduse, construindu‑se public la nivel mi‑
nim, față de alte manifestări cu caracter deschis. Astfel, la ediția din acest an au 
fost invitate câteva clase de la instituții de învățământ din Zalău, în speță Școala 
Gimnazială „Simion Bărnuțiu” și Școala Gimnazială „Gheorghe Lazăr”. Copiilor 

AnA tudorAn

 Graiul Sălajului
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participanți li s‑au pregătit câteva ateliere prin care să pătrundă în tainele cercetării 
științifice, astfel încât să înțeleagă mai bine istoria și chimia.

Cercetătorii de la Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău au organizat o 
vizită țintită a expoziției de bază a Muzeului, pentru ca mai apoi micii vizitatori să 
poată construi un puzzle a ceea ce au văzut.

„Începem cu descoperirea mesajelor secrete și ajungem la conturarea unei 
lumi care ne zugrăvește un tablou despre înaintașii noștri. Vă propunem multă joa‑
că încărcată de sensuri, pornind într‑o călătorie prin care să descoperim o lume în 
permanentă mișcare: de la universul normelor și regulilor de conviețuire și igienă 
al oamenilor din antichitate, la aspecte ale vieții domestice ilustrate prin forme‑va‑
se‑ustensile, dar și la vestimentația satului tradițional surprinsă prin caracteristicile 
sale locale”, a fost provocarea lansată elevilor de către organizatori. Rezultatul a fost 
pe măsură: copiii au intrat în joc, au participat la constituirea puzzle‑urilor și au 
plecat cu o lecție de istorie mai ușor de ținut minte.

Tot în cadrul acestui segment, în colaborare cu Palatul Copiilor din Zalău, co‑
piilor li s‑a oferit un atelier de flăcări colorate. Prin experimente chimice cu diferite 
substanțe, elevii au putut observa flăcări de culor diferite. Și procesul de reprodu‑
cere a reacțiilor care se produc la activarea unui vulcan a stârnit reacții apreciative 
din partea celor mici.
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Porolissum reconstituit 3D
O altă componentă pusă în valoare de „Noaptea Cercetătorilor Europeni” a 

fost reconstituirea 3D a unor vestigii arheologice din Porolissum.
Castrul Roman de la Porolissum, Moigrad, este punctul central și, probabil, 

cel mai atractiv sit istoric din zona Sălajului, motiv pentru care Muzeul Județean 
de Istorie și Artă a considerat că merită să beneficieze de o valorizare bazată pe uti‑
lizarea noilor tehnologii (realitate virtuală), care să‑i sporească atractivitatea pentru 
vizitatori și care să valorifice munca de cercetare a specialiștilor istituției. Totodată, 
Muzeul a urmărit atragerea unor noi categorii de public – copii din mediul rural 
și segmentul celor care prin pasiunile lor (fotografia) pot contribui la o promovare 
consistentă a patrimoniului cultural.

„Descoperă patrimoniul prin intermediul tehnologiilor moderne” a fost o 
activitate prin care Muzeul a încercat să atragă o categorie prea puțin implicată în 
programele culturale, respectiv copiii din mediul rural. În acest caz s‑a colabo‑
rat cu Școala Gimnazială Nr. 1 Valcău de Jos: elevi ai școlii, coordonați de prof. 
Sârca Marinela, au beneficiat de un tur cu ghidaj gratuit în situl de la Porolissum. 
Componenta inovativă, care a decurs firesc din munca de cercetare a specialiștilor 
Muzeului, este introducerea componentei digitale în turul ghidat. Astfel, vizitatorii 
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nu au beneficiat doar de un ghidaj clasic, în cadrul căruia să vadă vestigiile arhe‑
ologice din sit și să afle povestea acestora de la cercetători. În fața a cinci obiective 
cheie din castru, elevii au descoperit, prin intermediul echipamentelor VR, recon‑
stituirea 3D a celor cinci obiective cercetatea de‑a lungului timpului. Altfel spus, 
prin intermediul tehnologiilor moderne, micii vizitatori aur făcut un salt în timp și 
au vizualizat clădiri antice așa cum arătau în urmă cu 2000 de ani. Este un demers 
realizat pe baza cercetărilor specialiștilor Muzeului și pe care instituția din Zalău 
dorește să‑l extindă, în viitor, în oferta de vizitare uzuală a sitului.

Tot la Porolissum s‑a încercat coagularea comunității artiștilor fotografi să‑
lăjeni în jurul patrimoniului cultural, având ca scop cunoașterea și promovarea 
obiectivelor de patrimoniu. Forografii sălăjeni participanți au beneficiat de experi‑
ența descoperirii patrimoniului de la Porolissum prin vizitarea cu ghidaj clasic, la 
care s‑a adăugat partea de reconstituire 3D a cinci clădiri din scomplexul arheolo‑
gic. După componenta de vizitare, a avut loc o sesiune de creație fotografică în sit. 
Ulterior evenimentului, materialele realizate de către artiștii fotografi sălăjeni vor 
fi prezentate într‑o expoziție on‑line de către Muzeul Județean de Istorie și Artă 
Zalău.

Documentar pentru publicul larg: Trei dinți de balaur
„Trei dinți de balaur. Enigmaticul personaj de rang înalt înmormântat la 

Pericei” a fost documentarul care a avut premiera de „Noaptea Cercetătorilor 
Europeni”. Rezultatele cercetărilor arheologice din situl de la Pericei, județul Sălaj, 
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de pe strada Góc, nr. 668 sunt cunoscute mediului științific, recenta descoperire cu 
caracter funerar (mormântul unui personaj de rang înalt cu un inventar arheologic 
de excepție!) fiind intens promovată/valorizată în mediul on‑line și nu numai (co‑
lectiv de cercetare compus din arheologii Dan Băcueț‑Crișan și Timea Keresztes, 
ambii din cadrul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău). Documentarul își 
propune să facă o incursiune în lumea medievală transilvăneană prin prezentarea 
evoluției și a stadiului cercetărilor în acest sit, complexitatea lui, elementele sale 
componente, urmele bisericii medievale dispărute (în care au fost înmormântați 
unii dintre membrii familiei Báthory, ramura de Pericei), înmormântările cu ca‑
racter special și (desigur) despre inventarul funerar al personajului de rang înalt, 
rezultatele și datele parțiale obținute, ipotezele de lucru, proiectele de viitor.

„Trei dinți de balaur” face trimitere la stema familiei Bathory.

Graiul Sălajului, 27 septembrie 2021



Incursiune de weekend la Șimleu 
Silvaniei

Unde poți să ieși când ai o zi sau un weekend liber? Fără să faci mari pregătiri, 
doar pentru o ieșire relaxantă de weekend, în familie sau cu prietenii? Și cu buget 
redus? Pentru că este destul de dificil să începi să proiectezi mini‑vacanțe în actuala 
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situație pandemică și, poate, nici nu e prea indicat să riști deplasări care implică și 
costuri mari. Așa că, dacă vrei să ieși într‑o incursiune de weekend relaxantă, e ne‑
voie doar să fii atent la ce îți oferă proximitatea. O sugestie ar fi o călătorie la Șimleu 
Silvaniei.

Destinație ad-hoc: Șimleu Silvaniei
Sunt multe locuri pe care 

le poți vizita pornind din Zalău. 
Poți alege drumeții pe Meseș, 
poți face o incursiune la Jibou, la 
Grădina Botanică, poți merge la 
Castrul Roman de la Porolissum 
sau la Grădina Zmeilor. Astăzi 
însă vă invit într‑o călătorie la 
Șimleu Silvaniei, un oraș care 
păstrează, cel puțin pe zona cen‑
trală, un ușor aer medieval și care 
ar putea să fie o destinație turisti‑
că de weekend. Deocamdată nu 
este o destinație turistică și asta se 
vede și din faptul că potențialele 
obiective de vizitat sunt încuiate, 
dar și din programul magazine‑
lor din oraș – duminica e închis. 
Dacă ar fi aflux de turiști de wee‑
kend, probabil că și magazine‑
le ar rămânea deschise. Dar, ne 
descurcăm cum putem și facem 
o incursiune prin oraș.

Prima oprire e, desigur, la Cetatea Bathory. Așezată în centrul orașului Șimleu 
Silvaniei ruinele cetății medievale Bathory (secolul XVI), constituie o prezență a 
arhitecturii renascentiste din Transilvania. Ansamblul reprezintă de fapt un castel 
rezidențial și este alcătuit din două incinte fortificate, construite în două etape. Se 
mai pot întrezări și două turnuri, un bastion, o poartă de intrare și o parte din zi‑
durile de apărare. Cel mai important membru al familiei Bathory, al cărui destin se 
leagă de cetatea de la Șimleu Silvaniei este Stefan Bathory, principe al Transilvaniei 
și unul din cei mai importanți regi ai Poloniei, dar și un personal istoric de care se 
leagă una din legendele locului. Stefan Bathory e născut la Șimleu Silvaniei. El a 
fost regele Poloniei și al Ungariei.

Pornind de la informația istorică, dacă ai noroc și de vreme bună, poți admira 
și retrăi emoția vizitării unui loc cu mare încărcătură istorică. Din păcate, lipsa de 
finanțare se vede, chiar dacă administrația a încercat de ani de zile să obțină fonduri 
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pentru amenajarea locului. Cele două turnuri care sunt îîn picioare sunt impresi‑
onante, dar găsești și alte locuri în cetate care pot să‑și redea, cel puțin imaginar, 
măreția a ceea ce a fost odată. Avantajul Șimleului, în cazul Cetății Bathory, e că ves‑
tigiile sunt chiar inima orașului, iar de aici se poate construi foarte mult, în folosul 
comunității. Șimleul, ca potențial turistic, are unde crește, pentru că exact această 
cetate se adresează, spiritual și emoțional‑istoric, la nu mai puțin de trei națiuni: 
română, maghiară și poloneză.

1.000 de biblii la Șimleu Silvaniei
Am ajuns la Cetate exact când se făceau pregătiri pentru un eveniment în aer 

liber, în interiorul zidurilor. Un eveniment cu accent religios, ceea ce ne‑a amin‑
tit că este și ultima zi de expoziție a celor 1.000 de biblii din Centrul Național de 
Informare și Promovare Turistică. Timp de mai bine de o săptămână, la Șimleu 
Silvaniei a avut loc această expoziție de biblii care a atras peste 1.600 de vizitatori de 
diferite confesiuni.

În colecția prezentă la Șimleu 
Silvaniei s‑au putut vedea peste 1000 
de exemplare de biblii în diferite lim‑
bi și dialecte, cel mai vechi fiind un 
exemplar din 1240 – 1250, scris în lim‑
ba latină. Tot din colecție face parte și 
o pagină din cea de a 2‑a biblie tipărită 
de Anton Koberger. O altă biblie este 
o replică a celei tipărite în anul 1455 
de către Johan Guttemberg în 180 de 
exemplare în întreaga lume, din care 
mai există astăzi doar 49 de exempla‑
re, iar din acestea doar 21 sunt com‑
plete. Valoare unui exemplar original 
este estimată între 34 – 39 milioane 
de dolari. În colecție se află și expona‑
te minuscule, cea mai mică fiind cea a 
lui Guttemberg. Cea mai mică biblie 
din lume este biblia breloc a lui Billy 

Graham, singura biblie care a ajuns pe stația orbitală Apollo 14 de pe Lună. În ca‑
drul acestei colecții s‑au mai putut vedea: Biblia Congresului American, cea mai 
grea biblie (11 kg), Evangheliarul domnitorului Gavril Callimachi 1761 – 1762, re‑
plici ale Noului Testament de la Bălgrad 1648 – scrise cu caractere chirilice, Biblia 
de la Iași – 1688, Biblia de Blaj – 1795, Biblia Mitropolitului Andrei Șaguna – 1856 
care conține 94 de xilogravuri, Biblia de la Pesta – 1874, exemplare din sec XVI‑lea 
– XVII‑lea scrise în limba latină etc. Însă, poate cel mai important aspect al acestui 
eveniment, a fost faptul că aici au colaborat mai multe culte religioase: Fundația 
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New Hope Eternal Life Ministries Organization împreună cu Biserica Creștină 
Baptistă nr. 1 Șimleu Silvaniei și Bisericile Creștine din Șimleu Silvaniei.

Am avut norocul să vedem toate aceste minunății chiar în ultima zi de expu‑
nere și să fim martorii unei acțiuni prin care bisericile au colaborat pentru binele 
enoriașilor lor.

La ieșire, am aruncat un ochi peste expoziția stradală „Fețele Migrației” re‑
alizată de Muzeul Județean de Istorie și Artă în colaborare cu Primăria orașului 
Șimleu Silvaniei. Iar fețele migrației expuse pe panouri în părculețul dintre Ceteatea 
Bathory și Primărie reflectă practic situații cotidiene, pentru că fiecare dintre noi 
are cel puțin o rudă sau un prieten care face parte din fenomenul migrației.

Drumul Crucii până la Biserica Romano-Catolică
Și dacă tot am ieșit la plimbare prin Șimleu Silvaniei, nu puteam rata urcarea 

spre Biserica Romano‑Catolică, acolo unde a fost botezat Ștefan Bathory.

Biserica romano‑catolică din Șimleu Silvaniei este un monument istoric în‑
scris în Repertoriul arheologic național. A fost construită în stil gotic târziu în anul 
1532. Lăcașul de cult a fost edificat de către voievodul Transilvaniei Báthory István 
împreună cu soția Telegdy Katalin cu ocazia nașterii fiului lor. Protecția familiei 
Bathory a împiedicat transformarea ei în edificiu de cult reformat. Atunci încă nu 
ştia nimeni că pruncul avea să devină voievodul Transilvaniei şi rege al Poloniei.

Acum, am urcat multele scări, punctate din loc în loc cu imagini care re‑
produc Drumul Crucii, exact cu ideea de a vedea biserica în care a fost botezat 
personajul istoric important pentru zona aceasta europeană. Din păcate, era după 
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slujbă și ușile nu erau deschise pentru vizitare în interior. Am dat o tură roată după 
clădirea veche și păstrată destul de bine, am admirat peisajul scăldat de soare care se 
revărsa înaintea ochilor și am coborât din nou. Ne‑am oprit puțin la statuia lui Iuliu 
Maniu din centru și am vrut să vedem și sinagoga. Însă tot din exterior.

Final de excursie
Poți să‑ți extinzi plimbările prin oraș și la alte biserici, poate chiar în parcul 

central, foarte frumos amenajat. Mai sunt locuri de vizitat în Șimleu, însă noi ne‑
am oprit la această scurtă incursiune. 

Chiar și pentru turistul de weekend este foarte important să ai de unde să‑ți 
cumperi unele lucruri necesare – o apă, un suc, ceva de mâncare. Însă trebuie să 
fie atractiv, să beneficiezi de o experiență altfel, specifică, o experiență care să te facă 
să te întorci și pentru că ai băut sau ai mâncat într‑un loc deosebit. Sunt localuri în 
Șimleu Silvaniei, dacă insișți găsești un loc să mănânci. Însă nu despre asta e vorba. 
Așa că am preferat să facem un ocol până în Crasna, care și‑a dezvoltat un loc de 
atracție culinară și unde poți întâlni zălăuani cu care nu dai nas în nas nici la Zalău.

Graiul Sălajului, 4 octombrie 2021
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„Amit az ember szeret csinálni, 
azt folytassa csak”

  Megkésett nyári délutánban, szeptember 22‑én a zilahi EMKE‑ház ud‑
varán tartottuk Covaciu Norbert első könyvbemutatóját. A közönséget, valamint 
Szűcs Lászlót, a Várad folyóirat főszerkesztőjét, a rendezvény moderátorát és 
Covaciu Norbertet Lakó Éva, az EMKE zilahi szervezetének elnöke köszöntöt‑
te, majd  a Hepehupa folyóirat képviseletében nekem volt alkalmam megosztani 
afölötti örömömet, hogy a Várad folyóirat és a Hepehupa tevékenységét két erős 
szál tartja közel egymáshoz: egyik az igényes vizuális tartalmak népszerűsítésé‑
ben, másik abban mutatkozik meg, hogy Covaciu Norbert mellett még jóné‑
hány fiatal író, költő (Repkő Ágnes, Gódza Csilla, Kemenes Henriette, Szilágyi 
Ákos) szövegeit hasonló szerkesztői elvek és megérzések mentén közöljük. Szűcs 
László az elhangzottakra válaszolva elmondta, hogy szeretné a kapcsolatok továb‑
bi építését, és megerősítette döntését, miszerint idéntől a Várad szerkesztősége 
vállalja a Hepehupa nagyváradi terjesztését.

VicsAi zsolt
Hepehupa
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A továbbiakban Covaciu Norbert prózaírói tevékenységének általa ismert fő‑
eseményét, a Tabéry Géza‑novellapályázat I. díjának 2018‑as elnyerését  említette 
meg Szűcs László, és megkérte a fiatal írót, hogy elevenítse fel életének más moz‑
zanatait, impulzusait, amelyek íróvá alakulásában fontossá váltak. „Körülbelül 
első éves egyetemista korom óta foglalkozom írással – idézte a kezdeteket Norbi. 
– Általános iskolás koromban én is, az osztálytársaim is vezettünk naplót, de azt 
hiszem, minden író inkább arra az élményre emlékszik, amikor letett a kezéből 
egy olvasott könyvet vagy novellát, és azt mondta, hogy ilyet én is tudnék írni, 
vagy akár ennél jobbat is. Ez körülbelül első éves egyetemista koromban történt, 
illetve még hozzáadódott ehhez az is, hogy beválogattak egy kötetbe (a Kortárs 
hangon című antológiáról van szó – a tudósító megjegyzése), de az igazság az, 
hogy az ott megjelent novellára nem fordítottam túl sok energiát. Megírtam, 
egyszer átolvastam, nagyjából átjavítottam, és elküldtem. Ezek után nagyon 
pozitív visszajelzés volt, hogy mindez nekem elég jól sikerült annak ellené‑
re, hogy viszonylag kevés energiát fektettem bele. Azt szokták mondani, hogy 
amit az ember szeret csinálni, és jó is benne, azt folytassa csak. Első közlése‑
im előtt egyébként versekkel próbálkoztam, de ma már ezeken a verseken jókat 
derülök, ha előkerülnek a laptopom mélyéről. Azokat csak saját szórakoztatá‑
somra írtam, de a prózával más lett a viszonyom az említett élmények miatt is.” 

Covaciu Norbert beszámolt arról is, hogy a Bihar megyei Csokalyról, egy 
Székelyhíd és Diószeg közé eső, ezerlelkes településről származik. Ide járt álta‑
lános iskolába, a középiskolát a székelyhídi elméleti líceumban, egyetemi tanul‑
mányait pedig a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen végezte, ahol íróvá 
fejlődését nagyban elősegítette az a közvetlenség, ami a tanár‑diák kapcsolatokat 
jellemezte. Nagyváradi tanárai közül Boka László, Antal Balázs, János Szabolcs és 
Bíró Annamária habitusára emlékszik legélénkebben, de Magyari Sárának szin‑
tén sokat köszönhet abban a tekintetben, hogy másik hivatásaként a tanári pályát 
választotta. 

„Nagyon erős történetek vannak ebben a könyvben, illetve nagyon jól meg‑
rajzolt alakok, hősök – tért rá a szerző bemutatkozása után Szűcs László a könyv 
ismertetésére, majd következett egy ilyenkor nehezen megkerülhető kérdés:  – 
Egy novellista nagyon sok esetben a saját életéből hozott élményekkel dolgo‑
zik. Mennyi a te esetedben ezeknek a megrázó történeteknek a valóságtartalma, 
honnan hozod ezeket a történeteket?” Válaszul a fiatal író Demény Péterre és 
más írók vallomásaira hivatkozva mondta, hogy egy író nem is tud nem a saját 
életéből meríteni. Kiderült, hogy a kötet első részében, a szövegek mintegy hat‑
van százalékában van valami, amit saját élettapasztalatból merített, amiben meg‑
jelenik az a környezet, ahol nevelkedett és felnőtt. „De egyébként én szeretek is 
énelbeszélőt alkalmazni” – fogta némileg talányosra is a választ Norbi, majd arról 
beszélt, hogy vannak olyan novellái is, amiket egy‑egy olvasmányélmény ihle‑
tett. Ilyen az Ottóka című, ami a hajléktalanná válás traumájáról szól, és egy Tar 
Sándor‑novella, A leghidegebb éjszaka elolvasása nyomán született. A dokumen‑
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tálódás egyébként fontos munkamódszere, épp az Ottóka szövege kapcsán em‑
lítette, hogy a megírása előtt sajtószövegeket olvasott, dokumentumfilmeket is 
megnézett. „Elsősorban saját magam számára szoktam dokumentálódni, az már 
csak egy plusz, ha valami olyat tudok írni, amit mások is érdemesnek tartanak 
arra, hogy elolvassanak.” 

A felolvasásokkal tarkított beszélgetés során Covaciu Norbert egy műhely‑
titkot is megosztott a közönséggel: „Ha sokat gondolkodom egy témán, ha he‑
tekig a fejemben jár az a szereplő, akit meg akarok formálni, akkor az jól fog 
sikerülni. Ha csak leülnék, és azt mondanám magamnak, hogy jó, akkor írok 
valamit, az valószínűleg rosszul sikerülne. Nem biztos, hogy más szerző ezzel így 
van, de én így vagyok vele.” Az elmondottak szemléltetésére megosztotta velünk 
a pályázatnyertes novella (Az a fél flakon sör) keletkezésének alapmozzanatát, egy 
családban elhangzó mondatot, amit évekig raktározott magában, és ami így szólt: 
„Csak az a fél flakon sör fog maradni utánam.”

„Prózaíróként foglalkoztat‑e olyan téma, aminek a megírásához kevés a no‑
vella. Tervezed‑e, hogy a regény műfajával is kacérkodj?” – érdeklődött befeje‑
zésképp Szűcs László a további tervekről. „Jelenleg két könyv van a fejemben, 
de egyiket sem hamarkodnám el.” Megtudtuk, hogy az egyik közülük regény, 
ami saját élettapasztalatból merít, az egyetem elvégzése után ugyanis a feleségével 
három évig éltek Londonban. Az itteni élményeiről naplójegyzetei vannak, ezek‑
ből készült egy hatvan oldalas regénykezdemény, ennek meg három változata, de 
egyikkel sem elégedett. „Regényt írni nagyon más, mint novellát. Egy novellának 
a megírásához nekem elég egy hétvége, de egy regényhez minimum egy nyár 
kell. Ha nem kellene a fél nyarat azzal töltenem, hogy tanügyi versenyvizsgára 
készülök, a másik felet azzal, hogy gyűlésekre járok, és próbálok valami helyet 
szerezni magamnak, akkor meg tudnám írni ezt a regényt. Még nem fejeztem 
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be... Úgy érzem, hogy a hatvanadik oldal környékén kifulladtam. Megírtam min‑
dent, ami bennem volt akkor, de ez nem elég egy regényhez. Az a regény terveim 
szerint nem lesz tele tragédiákkal, mint ez a novelláskötet vagy a novellafüzérem, 
aminek a megírásával egyelőre jobban haladok.”

Még mielőtt dedikálásra került volna sor, Szűcs László bejelentette, hogy 
Nagyváradon is be fogják mutatni Covaciu Norbert kötetét, és ezzel mintegy ke‑
retbe foglalta rendezvényünket, mivel azt már a beszélgetés elején elárulta, hogy 
ez a könyvbemutató tette lehetővé a könyv forgalmazását üzletekben, könyvvá‑
sárokon. Zilahon a Tulipán könyvesboltban már kapható, épületes olvasást kívá‑
nok mindenik történetéhez! Norbinak pedig elegendő energiát és türelmet tervei 
megvalósításához!

Hepehupa, 2020/3

Reportajul prezintă lansarea primei cărți a prozatorului maghiar 
Norbert Covaciu, un tânăr bihorean stabilit la Zalău. Evenimentul a 
fost organizat de revista Hepehupa în colaborare cu filiala zălăuană 
a Societatății Maghiare de Cultură din Transilvania. Moderator a fost 
László Szűcs, redactorul-șef al revistei culturale Várad din Oradea. 


