CONSILIUL
JUDEŢEAN
SĂLAJ

CARAVANA CULTURII SĂLĂJENE

Personalități
ale comunei Surduc

Surduc,

30 martie 2014

Organizatori
CONSILIUL JUDEȚEAN SĂLAJ
CENTRUL DE CULTURĂ ȘI ARTĂ AL JUDEȚULUI SĂLAJ
ASOCIAȚIA CULTURALĂ JAD
PRIMĂRIA COMUNEI SURDUC
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1, SURDUC

Sponsori
S.C. CORAMET SRL BAIA-MARE
S.C. DAMOS TRANS SRL SURDUC
S.C. PANI PRODEX SRL ZALĂU
S.C. DARIS TRANS SRL SURDUC
S.C. PRIMEX SRL CLUJ

Redactori: Ioan Dîngă, Mădălina Rus, Ioan Petran,
Mihai Zaharia, Emanuel Petran
Tehnoredactori: Ioan Dîngă, Mădălina Rus
Supliment al revistei „Caiete Silvane”, apărut cu sprijinul
financiar al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj
www.culturasalaj.ro, www.caietesilvane.ro
- se distribuie gratuit -

CARAVANA CULTURII SĂLĂJENE

Colectivul de redacţie

Prof. Ioan Dîngă

Prof. Mădălina Rus

Prof.
Ioan
Petran
...
mai tânăr!
Prof. Mihai Zaharia

CARAVANA CULTURII SĂLĂJENE

Personalități
ale comunei Surduc

Surduc,

30 martie 2014

2

Cuprins
Introducere
Scurtă prezentare istorico-geografică 
Intelectualul şi satul românesc 

pp. 4-6
p .7

Dascăli de altădată! 

pp. 7-9

Spiritual și material 

p. 10

Ananie Fărcaș 

p. 11

Irina Grigorescu (n. Heindl) 

pp. 12-13

Ion Maxim 

pp. 14-15

Ca pe vremea lui VANCEA … 

pp. 15-18

Ana Pop (n. Câmpean) 

pp. 19-21

Alexandru Fărcaș 

p. 22

Gheorghe Both 

pp. 23-25

Ioan Jugrestan 

pp. 25-28

Crâmpeie de viaţă 

pp. 29-31

Laura Bacali (Dezmerean) 

pp. 31-34

Nicolae Both 

pp. 35-36

Vasile Pușcaș 

pp. 37-40

Viorel Mureşan 

pp. 41-44

Un gând pentru un om 

pp. 45-47

3

CARAVANA CULTURII SĂLĂJENE
Daniel Săuca,
Director Centrul
de Cultură şi Artă
al Judeţului Sălaj

Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj este o instituţie de
cultură în subordinea Consiliului Judeţean Sălaj. Funcţionează de la
1 octombrie 2010 având în componenţă următoarele secţii: Secţia
de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale; Secţia Şcoala
Populară de Arte şi Meserii; Secţia Ansamblul folcloric „Meseşul”;
revista şi editura „Caiete Silvane”.
Asociaţia Culturală JAD împreună cu Centrul de Cultură
şi Artă Sălaj îşi propune prin proiectul „Caravana Culturii
Sălăjene” o reabilitare morală a ceea ce în România pare a se
fi uitat: valorile culturale locale care dau identitate şi forţă
comunităţilor şi prin acest fapt întregii Românii.
Într-o ţară în veşnică tranziţie în care sistemul de valori
morale pare să fi dispărut sau în orice caz este un sistem de
valori foarte ciudat, considerăm că forţa de a merge mai
departe trebuie să o găsim luând exemplu de la oamenii pe
care îi cunoaştem, care au pornit dintre noi, care au devenit
exemple atât în comunitate cât şi la nivel regional sau
naţional. Cei pe care îi pomenim, cu siguranţă, sunt doar o
parte dintre cei despre care ar merita să se vorbească. Aşadar,
ne cerem scuze dacă am omis pe cineva şi am dori ca acest lucru
Emanuel Petran,
să fie considerat ca o scăpare umană a noastră şi nu reavoinţă. ASOCIAŢIA CULTURALĂ
Vreau să aduc mulţumiri celor fără de care acest
JAD
eveniment nu ar fi putut avea loc: domnului Daniel Săuca,
directorul Centrului de Cultură şi Artă Sălaj, doamnei primar,
Maria Onicaş, domnului profesor Dîngă Ioan şi domnişoarei
profesoare Rus Mădălina de la Liceul Tehnologic nr. 1, Surduc.
De asemenea, mulțumesc domnilor profesori pensionari
Zaharia Mihai şi Petran Ioan care, cu prisosinţă, ar fi meritat
să fie trecuţi printre personalităţile Surducului, dar care, cu
eleganţă sufletească, fiind organizatori, au refuzat.
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Introducere

Scurtă prezentare
istorico-geografică

Prima menţiune documentară a aşezării datează din anul 1554, când
moşia şi satul se aflau în proprietatea văduvei lui Imre Balassa, Anna
Somi. Satul aparţinea de Gârbou şi împreună cu acesta făcea parte din
cetatea Almaş din judeţul Cluj.
Versiunile denumirilor localităţii au fost: 1554 - Naghzwrdok, 1625
- Nagi Szurdok, 1630 - Nagy-Szurduk, 1733 - Szurduk, 1850 - Szurdok,
Szurduku, 1854 - Szurduk, Surduc, 1930 - Surduc, 1966 - Surduc (Suciu,
Coriolan, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, Bucureşti,
Ed. Academiei R.S.R., vol. II).
Surducul, precum şi restul Transilvaniei, a parcurs un traseu istoric
îndelungat sub stăpânirea Ungariei, Imperiului Otoman, Imperiului
Austriac şi a Imperiului Austro-Ungar, până la unirea din 1918 cu
România.
În această perioadă istorică, românii din Transilvania nu au avut
drepturi (politice, economice şi religioase) egale cu naţiunile privilegiate
(maghiarii, saşii şi secuii), fiind consideraţi naţiune inferioară, tolerată.
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Teritoriul ocupat de aşezările rurale reunite administrativ şi economico-social în comuna Surduc se desfăşoară în partea de nord-vest
a României, în cuprinsul judeţului Sălaj. Este situată la următoarele
coordonate geografice: 47° 15‘ latitudine nordică şi 23° 20‘ longitudine
estică.
Comuna Surduc, cu o suprafaţă de 71,42 km2, ocupă o poziţie
central-estică în cadrul judeţului Sălaj, la contactul a patru unităţi de
relief importante: Culoarul Someşului, Dealurile Şimişna - Gârbou,
Depresiunea Almaş - Agrij şi Culmea Prisnelului.
Din punct de vedere fizico-geografic comuna este situată la est de
„jugul intracarpatic” (Munţii Meseşului - Dealul Dumbrava - Culmea
Prisnelului). Dealurile Şimişna - Gîrbou ce alcătuiesc cea mai mare parte
a comunei sunt reprezentate doar prin terminaţia lor nordică, care înclină treptat în această direcţie către culoarul larg terasat al Someşului,
către care se deschide şi Depresiunea Almaş - Agrij. Culoarul este limitat
spre vest de ultimele prelungiri ale culmii Prisnelului, reprezentate prin
Piscuiul Ronei (438 m).
Teritorial, comuna se învecinează spre nord-vest cu oraşul Jibou,
spre nord cu comuna Băbeni, spre sud-est comuna Lozna, spre sud,
comunele Cristolţ şi Gîrbou, iar spre sud-vest, comuna Bălan.
Teritoriul comunei este traversat de cursul mijlociu al Someşului,
aici vărsându-se, pe un spaţiu foarte restrâns, trei afluenţi importanţi
ai acestuia: Valea Cristolţelului (Solonii), Valea Brâglezului (Gârboului)
şi Valea Almaşului.
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Prin comuna Surduc trece a patra magistrala feroviară a ţării, Bucureşti - Braşov - Topliţa - Deda - Dej - Jibou - Baia Mare - Satu Mare.
Comuna este străbătută de două drumuri naţionale, DN 1 H şi DN
1G, care se intersectează la Tihău.
Reşedinţa comunei, Surduc, este situată la 10 km de Jibou, cel mai
apropiat oraş, şi la 35 km de Zalău, reşedinţa judeţului Sălaj.
Este interesant de discutat despre originea numelui satului
reşedință de comună, Surduc. Consultând mai multe dicționare, cum ar
fi DLRM (1958) sau DER (1958-1966) se poate observa cvasiidentitatea
definițiilor. Astfel, primul arată că Surduc înseamnă „vale strâmtă între
doi munți; coastă râpoasă şi pietroasă. tc. surduk; magh.szurduk”. DER explică numele surduc (uri) ca „Râpă, hârtoapă, prăpastie”. Dacă avem în
vedere vatra inițială a satului, dominată de abruptul terasei stâncoase
„Poduri” şi celelalte coaste abrupte, numele ni se pare foarte bine ales.
Mai circulă o altă explicație a numelui, care ni se pare cel puțin
fantezistă. Astfel , mai demult, între satele Bălan şi Solona (cele mai
vechi din zonă, se zice) nu ar fi existat localități ci doar un han, în locul numit „Sub gradişte” al unui om mic de statură şi... surd. Călătorii
spuneau că merg la... „surduc”.
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Intelectualul
şi satul românesc

Intelectualul este un om special,
el este un deschizător de drumuri,
este răspânditor de ştiinţă şi cultură,
este formator de caractere, este un
misionar.
Învăţător, medic, actor, preot, nu
poate fi oricine, ci numai acela care
are chemare, care iubeşte omul, copilul. Marea majoritate a intelectualilor nu dispun de bogăţii materiale
- mai ales tagma noastră dăscălicească - dar dispun de mari bogăţii
ştiinţifice, culturale, spirituale, care

mi se par mult mai importante decât
cele materiale.
Dascălii fac parte din elita intelectualităţii româneşti şi pot fi
mândri că din aluatul pe care l-au
frământat pe ogorul şcolii au ieşit
oameni de seamă în toate domeniile, de la cetăţenii simpli, la profesori
universitari, cercetători, academicieni, oameni de stat, feţe bisericeşti,
toţi s-au format sub îndrumarea
dascălului de la diferite nivele ale
învăţământului.

Dascăli de altădată!

O zicere românească spune foarte frumos că: „Despre morţi
numai de bine”, la care aş adăuga că singura armă împotriva morţii
este „NEUITAREA”, adică cei care ne-au părăsit şi au plecat în lumea
ETERNITĂŢII merită să-i pomenim cu diferite prilejuri.
În cele ce urmează doresc să vă readuc în memorie câteva nume de
învăţători şi profesori care au activat în şcolile din comuna Surduc şi
care, prin activitatea lor, şi-au pus amprenta asupra învăţământului
românesc din această zonă. Între cele două războaie mondiale au
activat la Surduc următorii:
• Ponorariu Teodor, pe care foştii săi şcolari îl asemănau cu
„domnul Trandafir”, om bun, blând şi cu mare pricepere în domeniul
grădinăritului şi pomiculturii, învăţându-i pe elevi şi meşteşugul
altoirii pomilor;
• Plaian Reghina, fiica preotului paroh Plaian, care avea trei băieţi şi o fiică, dăscăliţă în sat. Frumoasă, delicată, apropiată de copii,
le-a învăţat pe fetele din sat meşteşugul lucrului de mână şi tainele
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bucătăriei;
• Sandu Ioan, un oltean plin de vervă, un om sever, dar drept,
elevii învăţaţi de el aveau temeinice cunoştinţe de matematică, istorie
şi limba română.
În 1945 îşi începe activitatea la Surduc familia de învăţători Rusu
Ioan şi Cornelia, care, mai târziu, devin profesori la Şcoala de 7 ani,
domnul Rusu deţinând funcţia de director timp de 25 de ani, până
la pensionare. De activitatea domnului Rusu se leagă redeschiderea
grădiniţei cu program normal, înfiinţarea ciclului gimnazial, deschiderea internatului pentru elevi, care a funcţionat până în 1994. Fiind
membru în Consiliul Superior din Ministerul Învăţământului, a reuşit
să transfere localul de la Creditul Minier la Ministerul Învăţământului, locaţia devenind internat şcolar. În timpul directoratului său s-a
construit primul local nou de şcoală, dat în folosinţă în anul 1960.
Timp de 4 ani a fost promovat ca Inspector şef şcolar, la Inspectoratul
Şcolar al raionului Jibou. În timpul mandatului său s-au sărbătorit
la Surduc 100 de ani de şcoală românească, la care au participat şi
autorităţile judeţului Sălaj. Şcoala din Surduc era una dintre şcolile
etalon din judeţul Sălaj, la un moment dat toate cadrele didactice,
de la educatoare, la învăţători şi profesori aveau gradul didactic I.
O activitate la fel de rodnică au desfăşurat directorii care au urmat:
Benţe Alexandru şi Rus Maria, sub îndrumarea cărora învăţământul
a cunoscut un salt calitativ, prin modernizarea metodelor de predare, prin lărgirea bazei materiale şi prin atenţia deosebită acordată
pregătirii cadrelor didactice.
Aceleaşi cuvinte de recunoştinţă şi mulţumire trebuie să aducem
directorilor din satele aparţinătoare: Puşcaş Iulian - Cristolţel, Goron
Remus - Tihău, Mălinaş Ioan - Solona, Pop Dumitru - Turbuţa, Fanea
Nicolae - Brâglez. Tuturor le aducem un gând pios şi le mulţumim
pentru tot ce au făcut pentru instruirea şi educarea copiilor din
comuna noastră.
În aceeași categorie a dascălilor dedicați profesiei lor se încadrează
și profesorul de geografie Ioan Rus, fiu al comunei. S-a născut la 4
februarie 1950, în satul Solona, comuna Surduc și s-a stins din viață
la vârsta de 60 de ani, în februarie 2010. Copilăria și clasele primare
le-a petrecut în satul natal, pe care frumos îl descrie ulterior în una
din poeziile sale „Satul din vâlcea, cuprins de dealuri si păduri”. A urmat
apoi cursurile gimnaziale la centrul de comună, liceul la Jibou și Fa-
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cultatea de geografie la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca,
fiind absolvent al promoției 1973.
Este numit în învățământ la 1 septembrie 1973 ca profesor de
geografie în comuna Chieșd, transferat după un an la Jac, comuna
Creaca, unde profesează până în 1982. Pașii săi călăuziți de chemarea
„uliței cea prăfuită, de-a lungul micii văi întinsă” îl readuc în comuna
natală la 1 septembrie 1982 ca profesor de geografie în satele Surduc
și Brîglez, iar de la 1 septembrie 1986 până în anul decesului (2010)
a fost titular pe catedra de geografie a Liceului Teoretic „Ion Agârbiceanu” din Jibou, ca successor al ilustrului său profesor Petru Pitică.
A îndeplinit funcții de conducere, ca director la Jac: 1980-1982
și director adjunct la Jac: 1975-1980, Brîglez: 1983-1985, Surduc:
1985-1986, Jibou: 1 septembrie 2001-31 august 2005.
Activitatea metodico-științifică este marcată de participarea cu
lucrări la Congresul Național de Geografie (Bușteni, 1987) și numeroase simpozioane naționale: Caransebeș - 1981, Zalău - 1985,
Zalău - 1987, Jibou - 2002.
A pregătit zeci de candidați pentru examenele de bacalaureat, admitere în învățământul superior de specialitate, pentru olimpiadele
județene și naționale și a obținut rezultate remarcabile mai ales la
sesiunile de comunicări științifice ale elevilor: opt premii I la faze
județene, din care șase participări la nivel național, finalizate cu două
premii II, un premiu III și două mențiuni.
Activitatea publicistică este concretizată în 20 de articole în presa județeană, în „Buletinul S.S.G. - 1987 și referat la ambele ediții
ale Manualului de geografie pentru clasa a IX - a, editura Niculescu
2000 și 2004.
Dincolo de menirea de profesor, educator si șlefuitor de caractere,
Ioan Rus a fost un om care si-a ghidat viața după principiul „Omul
sfințește locul”, oferind respect, bunătate și jovialitate tuturor celor
care l-au înconjurat, oameni simpli sau personalități.
Și dacă în viață se spune că trebuie să sădim un pom, să clădim o
casă și să avem un copil, a reușit să facă mult mai mult, a reușit să
dăruiască tot ce avea mai valoros familiei sale, elevilor și oamenilor,
străjuind la fel ca „plopii cu vârsta neatinsă” clipele din viața tuturor
celor pe care i-a cunoscut.

Prof. Mădălina Rus
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Spiritual și material
Civilizația umană are două componente: cultura spirituală și cultura
materială. Ambele își au locul și importanța lor în existența umanității.
Cultura spirituală are nevoie de suportul material al oamenilor de
afaceri. Încă de pe vremea lui Mecena, oamenii cu putere economică
și financiară au susținut cultura și artele. Mulțumim, pe această cale,
tuturor celor care sprijină acțiunile și activitățile culturale și mai ales
celor care au susținut material această întâlnire de suflet.
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In Memoriam: Ananie
Fărcaș, Irina Grigorescu,
Ioan Maxim, Mircea Pop,
Gh. Ioan Rusu, Ioan Vancea
Ananie Fărcaș

Ananie Fărcaș, cadru didactic la Universitatea din Cluj, s-a născut
la 30 ianuarie 1930 în Brâglez, comuna Surduc și a încetat din viață
la 2 aprilie 1990 în Cluj-Napoca. A urmat cursurile școlare, primar și
gimnazial, la Brâglez, Zalău și Gherla, unde a absolvit Școala Normală.
A fost student premiant al Universității din Cluj și a absolvit cursurile
universitare ale Institutului Pedagogic A. Herzen din Leningrad. Și-a
dorit din copilăria petrecută în Brâglez-Surduc să fie dascăl și a fost
toată viața un învățător și pedagog generos, bun și luminat.
Și-a dedicat întreaga activitate profesională școlii și învățământului
pentru toți copiii și tinerii, mai ales din mediul rural. S-a ocupat cu
pasiune de cercetarea istoriei învățământului din Sălaj și întreaga Vale
a Someșului, evocând în numeroasele sale publicații dascăli de țară cu
totul remarcabili, care au slujit exemplar poporul român din Ardeal de-a
lungul istoriei tumultoase a acestor părți de țară ale României.
Cu respect și întreaga mea gratitudine pentru frumoasa
dumneavoastră initiațivă de a comemora personalitățile din comuna
Surduc, Alexandru Fărcaș.
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Irina Grigorescu (n. Heindl)

Mulți dascăli de mare valoare s-au afirmat la catedrele școlilor din
comuna Surduc, lăsând în urma lor dâre de lumină și serii de absolvenți
deveniți oameni adevărați. Între ei se distinge figura blândă, angelică
a celei care a fost „Doamna Grigorescu”.
S-a născut la 19 ianuarie 1916 în Surduc din părinții Heindl Iosif,
pădurar la Baronul Josika, și Heindl Antonia, casnică. La doar patru
ani rămâne orfană și este adoptată de o familie de funcționari, Balinth
Gavril din Cuciulat. Nefiind școală în sat, primele trei clase le-a făcut
particular dând examane la Gârbou și Dej. Clasa a IV-a și primele
trei clase secundare le-a urmat la Institutul „Maicilor ursuline” din
Sibiu. Clasa a IV-a de liceu a terminat-o la Liceul „Domnița Ileana” din
Sibiu. Clasa a V-a de liceu a urmat-o la Liceul de fete din Dej. Liceul
se desființează, astfel este obligată să facă următoarele două clase în
particular, fiind înscrisă la Liceul „Andrei Mureșanu” din Dej. În anul
1932 susține examenul de bacalaureat la același liceu din Dej. Tot în
1932 susține, cu aprobare ministerială, un examen de diferență pentru
a se putea înscrie în clasa a VII-a la Școala normală de fete din Gherla.
În anul 1933 obține diploma de învățătoare. Timp de trei ani, între
1933-1936, lucrează câte o lună - două unde era nevoie, prestând și
diferite munci ocazionale. La 1 octombrie 1936 este numită învățătoare
în comuna Tomnatic, județul Timiș-Torontal, dar imediat este detașată
în comuna Covaci din același județ, unde lucrează până la 1 septembrie
1937. În iulie 1937 se căsătorește cu Grigorescu Constantin, perceptor
în Surduc - Sălaj. Prin urmare solicită și primește transferul la școala
din Brâglez, dar este detașată timp de 2 ani la Surduc. Nemaiobținând
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aprobare pentru detaşare, în anul şcolar 1939-1940 funcționează la
Brâglez, unde era titulară.
În toamna anului 1940, ca urmare a Diktatului, se refugiază şi
lucrează la Şcoala din Ilimbav, județul Sibiu, până în noiembrie 1945,
când se întoarce la post, la şcoala din Brâglez. Cu 1 septembrie 1949
este transferată la Surduc unde a lucrat până la pensionarea sa, la 1
septembrie 1973.
Pe parcursul carierei didactice a parcurs toate etapele, până la gradul
didactic I, mai mult, gradul II l-a susținut de două ori, deoarece după
reforma din 1948 nu i s-a mai recunoscut.
În întreaga sa carieră s-a afirmat prin deosebitul său profesionalism,
prin bunătatea şi delicatețea gesturilor şi cuvintelor. Era foarte
apreciată nu numai de către elevii săi, ci şi de către mai tinerii săi
colegi, dascăli, pentru care a fost un exemplu. Este relevant faptul că
marele actor român Dorel Vişan, ce şi-a început activitatea la Surduc,
o numea pe drept cuvânt „mama mea”.
Paralel cu activitatea la clasă, desfăşura şi activități de culturalizare,
pregătind programe artistice, dar şi alfabetizând numeroşi oameni,
tineri sau vârstnici. Vorbea perfect româna, germana, maghiara şi,
foarte bine, franceza.
Autoritățile şcolare ale vremii nu au rămas insensibile la munca
depusă şi rezultatele obținute. Astfel primeşte de două ori, în 1961
şi 1966, titlul de „Învățător fruntaş”, precum şi numeroase medalii
jubiliare. Dar cele mai de preț „medalii” sunt amintirile pe care le
păstrează toți cei care au cunoscut-o şi apreciat-o.

Colectivul de învățători - 1968
Prof. Mihai M. Zaharia,
fost elev al „Doamnei Grigorescu”
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Ion Maxim
Ion Maxim se naște la 1 iulie 1925 în Tihău, comuna Surduc, județul
Sălaj și moare în 16 decembrie 1980 în Timișoara. Este cunoscut ca
poet, critic și prozator.
Fiul lui Augustin Maxim, născut în Băbeni și al Mariei (n. Vaida),
învățători; Augustin Maxim a fost un renumit învățător al Tihăului,
pentru meritele sale fiind avansat la rangul de revizor școlar. Absolvent
al Liceului „Sf. Vasile” din Blaj (1943).
Debutul literar se produce în revista școlară Mlădițe (1941). Tot la
Blaj debutează editorial cu volumul de povestiri fantastice Simfonia
neterminată (1942), semnat cu pseudonimul Doctor Coppelius.
În 1944 participă la luptele de pe frontul din Transilvania și
Ungaria: versurile din Însemnări pe scut (1968) și jurnalul Oameni
în alb (1970) evocă aceste momente. Termină studiile de Filosofie la
Universitatea din Cluj (1948). Redactor la ziarul România viitoare
din Sibiu (1944 - l946) și la Lupta Ardealului din Cluj (1946 - l948).
Profesor la Zalău (1948 - l949), contabil la Timișoara (1964 - l966),
apoi psiholog în același oraș. Doctor în filosofie cu o teză despre
formarea problemei cunoașterii în filosofia presocratică (1971).
Publică în Orizont, Familia, Neue Literatur, Lumina, Tribuna ș.a.,
unde semnează cu pseudonimul Iosif Mirescu. Se afirmă, tardiv, în
critică, paralel cu o reluare a preocupărilor de prozator: Atitudini
critice (1973) ambiționează conturarea unui tablou al criticii actuale;
romanul Umbra de la Cozia (1980) evocă un moment din istoria
medievală românească. Mai profund, în proza reflexivă (Pe malul
Styxului, 1980) și în eseul filosofic, în linia explorării documentului
psihologic (Popas in Afrodisia, 1978) sau în cea istorică, dedicată
filosofiei eline (Orfeu, bucuria cunoașterii, 1976).
Ion Maxim, fiind structural un moralist, spunea : „Am fost crescut
la școala ordinii și a echilibrului”.
Ion Maxim are meritul de a schița, printre primii, un tablou al criticii
literare contemporane. Manifestându-se în forme literare diverse, ca
poezia, nuvela, reportajul sau romanul, Ion Maxim rămâne mai mult în
paginile de exegeză filosofică, precum și prin sinceritatea examenului
clinic al unei conștiinte ultragiate.
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OPERA:
Simfonia neterminată, povestiri, Blaj, 1942;
Cîntecul stelelor, poem dramatic, Blaj, 1945;
Interferențe, versuri, București, 1968;
Însemnări pe scut, versuri, București, 1968;
Frumusețe amară, nuvele, București, 1969;
Oameni în alb, București, 1970;
Atitudini critice, Timișoara, 1973;
Orfeu, bucuria cunoașterii, București, 1976;
Popas în Afrodisia, București, 1978;
Pe malul Styxului, roman, București, 1980;
Umbra de la Cozia, roman, Timișoara, 1980.
Prof. Mihai Zaharia

Ca pe vremea lui VANCEA …
Moto:
„Eu cred că veșnicia s-a născut la sat ...” (Lucian Blaga)

Am certitudinea că în categoria personalităților locale se încadrează
cu drepturi depline Ioan Vancea. Un astfel de om care s-a ridicat, prin
calitățile lui, deasupra celorlalți, un țăran cult care a contribuit în
mod decisiv la îmbunătățirea vieții semenilor lui, un om care și-a pus
inteligența, ambiția, voința, capacitatea creatoare, perseverența în
slujba consătenilor săi.
Cred că de astfel de oameni are nevoie fiecare comunitate umană,
și cu cât mai mulți oameni de acest fel vor exista cu atât mai sigur țara
noastră va deveni mai puternică, mai prosperă și mai frumoasă.
Surducul, locul unde s-a desfășurat „povestea” acestui om, este
atestat documentar din anul 1554, când moșia și satul se aflau în
proprietatea nobilei maghiare Somi Ana, văduva lui Balazs Imre. Satul
și moșia vor trece de la un proprietar la altul, pentru ca la sfârșitul
secolului XIX să intre în proprietatea familiei Jósika.
Eroul nostru va fi martor activ al mai multor regimuri politice,
începând cu regimul austro-ungar, continuând cu perioada interbelică
(monarhia constituțională), cu ocupația hortystă (1940 - 1944) și
încheind cu perioada comunistă.
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Ioan Vancea s-a născut în Surduc la 21 aprilie 1893. Părinții săi
(greco-catolici) au fost Maria și Isai. Originile familiei se regăsesc în
localitatea Solona.
Clasele primare le-a făcut în Surduc, fiind un elev foarte bun la
majoritatea materiilor. Media generală în clasa a VI-a a fost „eminent”.
Relația de prietenie, bazată pe încredere și respect reciproc, cu baronul
Jósika, îl va ajuta să urmeze Școala superioară de administrație de
la Budapesta și Viena, unde va primi o educație de tip german, în
care ordinea, disciplina, responsabilitatea și studiul aprofundat vor
forma viitorul primar și om al satului.
În anul 1918 îl găsim îndeplinind funcția de vicepreședinte al
Consiliului național român din comuna Surduc, care a desemnat
reprezentantul pentru Marea Adunare Națională de la Alba-Iulia de
la 1 decembrie 1918.
Datorită calităților sale umane și intelectuale, a fost ales primar
(cu mici întreruperi) toată perioada interbelică. În această perioadă
a introdus, cu sprijinul baronului Jósika, curentul electric pentru
săteni, de la termocentrala care asigura curent electric pentru
funicularul de la mina de cărbuni.
A înființat 3 abatoare (pentru găini, porci și vite) pentru ca
locuitorii Surducului să-și valorifice produsele. De asemenea a
asigurat existența în localitate a unui notar public (unul dintre ei
fiind Valeriu Anceanu, fratele mamei lui Corneliu Coposu). Dacă
am compara Surducul din perioada interbelică cu Surducul zilelor
noastre, am constata că în acele vremuri Surducul era superior din
multe puncte de vedere, iar acest lucru se datorează mai ales acestui
om extraordinar care a fost Ioan Vancea.
Stilul lui de conducere se baza pe exemplul personal. Astfel el era
cel care obținea producțiile agricole cele mai mari. Era, de asemenea,
cel mai destoinic crescător de animale; vitele, vițeii și taurii crescuți
de el nu aveau concurență la târgurile de animale. Casa, gospodăria,
grajdurile și anexele construite de el erau atât de moderne încât au
rezistat peste ani, fiind și azi un exemplu pentru locuitorii Surducului.
Pământul îl lucra după știința și cu tehnica pe care o învățase la
școlile de la Budapesta și Viena, dar și din studiul revistelor străine și
din întâlnirile la care participa în cadrul schimburilor de experiență
cu specialiști din țară și din străinătate. Primarul Vancea Ioan ținea
cursuri, în fiecare primăvară și toamnă, cu primarii din zonă cărora

17

le transmitea noutățile din administrație și agricultură. Toate
cunoștințele și noutățile acumulate le va aplica și le va transmite și
sătenilor săi, pentru care nu precupețea niciun efort, ajutându-i cu
utilajele agricole, cu lemne de foc și cu alte bunuri pe care le acorda cu
bunăvoință. Era un om aspru, hotărât, drept, cinstit, care nu accepta
indisciplina, lipsa de punctualitate și lucrul făcut de mântuială.
Ioan Vancea era un țăran-intelectual, cunoscând maghiara,
germana și franceza, fapt ce îi permitea să studieze cărți și reviste
de specialitate, aplicând în mod strălucit știința în practica agricolă.
Datorită rezultatelor sale excepționale obținute în domeniul agricol
a primit, din partea Camerei de comerț, un plug cu brăzdar de fier
și o semănătoare pentru porumb, sfeclă de zahăr și floarea soarelui
(cu tracțiune animală). Avea de asemenea batoză pentru treierat pe
care și-o cumpărase din banii săi.
Acest om deosebit transmitea toate cunoștințele și experiența
lui celorlalți săteni, astfel că toată comunitatea beneficia de știința
lui. Participa în mod direct la lucrările agricole, fiind foarte aspru în
momentul în care constata că nu se respectă întocmai toate etapele
unei culturi agricole.
Era și vizionar, spunându-le sătenilor, încă din perioada interbelică,
că va veni vremea când pământul va fi tratat cu îngrășăminte
artificiale.
Locuitorii Surducului trebuie să-i fie recunoscători pentru faptul
că în perioada ocupației hortyste (1940-1944), datorită relației de
prietenie cu baronul Jósika, va fi păstrat în funcția de primar (lucru
mai rar în acea perioadă). Acest lucru va avea drept consecință faptul
că în Surduc nu se vor petrece fapte reprobabile la adresa românilor,
cum s-au petrecut în alte localități ale Sălajului (Ip, Treznea) sau în
restul Transilvaniei ocupate de hortyști.
Prietenia și colaborarea cu baronul Jósika este o lecție pentru
extremiștii din ambele tabere și arată modul cum trebuie să
conviețuiască cetățenii români indiferent de etnie, religie sau alte
diferențe existente între ei. Faptul că Vancea Ioan a rămas primar
și în perioada dificilă a ocupației este o nouă probă a calităților
sale excepționale de om (profesionalism, moralitate, diplomație,
onestitate), puse în slujba comunității de care răspundea. El
demonstrează, o dată în plus, că singura cale de conviețuire pașnică
este aceea care se bazează pe faptul că Transilvania aparţine, în egală
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măsură, tuturor locuitorilor ei, indiferent de etnie, religie, sau alte
diferențe.
Schimbarea regimului politic l-a afectat în mod profund, deși nu
făcea politică și nu fusese membrul vreunui partid politic. Nu a făcut
politică nici după instaurarea regimului comunist, încercând să facă
ceea ce știa cel mai bine: „politica pământului”, „politica creșterii
animalelor”, „politica inovării”, adică „politica în slujba oamenilor”.
A fost declarat chiabur, deși și-a plătit cotele stabilite de puterea
comunistă, continuând să munceasă pământul și să crească animale
cu aceeași pricepere, știință și responsabilitate. Cu toate acestea, a
fost închis pentru 6 luni (1951-1952) la Gherla.
În această perioadă, când regimul comunist preluase puterea,
popularitatea lui Vancea era supărătoare pentru noii reprezentanți
ai satului. Deși era un cunoscător desăvârșit al animalelor și al bolilor
acestora, știind să le trateze, nu îi era permis să îi ajute pe sătenii
care aveau animale bolnave. A fost amendat de autoritățile satului
pentru intervențiile sale.
După cooperativizare (1961-1962), viața lui Ioan Vancea va avea
un curs dramatic ca urmare a unui accident cardio-vascular datorat
noilor realități comuniste, văzându-se deposedat de bunul său cel
mai de preț, pământul. Vedea cum lumea lui se prăbușește și îi ia
locul o nouă lume, străină lui, care încălca cu brutalitate drepturile
și libertățile omului, confiscând pământurile țăranilor, obligându-i
apoi să le muncească fără să beneficieze de roadele muncii lor. Încerc
să îmi imaginez durerea care îl încerca văzând mersul noii lumi, în
contradicție cu tot ceea ce gândise și realizase el. Vreme de 4 ani se
va deplasa cu greutate sprijinit într-o cârjă, pentru ca ultimii 4 ani
(până în 1969) să îi trăiască imobilizat la pat, măcinat de boală.
Realizările sale sunt deosebite și prin faptul că a fost tot timpul
înaintea vremurilor, fiind un adevărat deschizător de drumuri atât în
agricultură, cât și în administrație. Ioan Vancea rămâne un exemplu
ca gospodar, agricultor, specialist, primar și nu în ultimul rând ca om.
Astfel unii dintre contemporanii mei, deși marea majoritatea nu
au trăit în acele vremuri, au o expresie nostalgică, care este foarte
concludentă pentru ceea ce a fost acest om: „... ca pe vremea lui
Vancea… ”.
Prof. Ioan Dîngă
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Ana Pop (n. Câmpean)

Între personalitățile cu obârşii surducane un loc special îl ocupă
Doamna Ana Pop (n. Câmpean), născută la 8 iunie 1946. După
studii de specialitate se angajează la Muzeul de Istorie şi Artă din
Zalău ca restaurator, devenind, între timp, expert în acest domeniu.
Paralel cu rodnica activitate profesională îşi descoperă talentul şi
vocația de pictor de icoane pe sticlă. La început cu timiditate, apoi
cu o năvalnică şi debordantă energie se dedică pictării unor icoane
de o ireală frumusețe.
Activitatea artistică este cu adevărat prodigioasă. A organizat
18 expoziții în Zalău şi jud. Sălaj în diferite locații.
În țară a organizat mai multe expoziții dintre care amintim:
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- Casa Băniei Craiova;
- Castelul Macea (jud. Arad);
- Teatrul Național București;
- Catedrala ortodoxă din St. Gheorghe, jud. Covasna, prin
mijlocirea Centrului Ecleziastic Mitropolit Nicolae Colan (toată
expoziția a fost donată bisericilor românești din jud. Covasna).
În străinătate a organizat expoziții la Institutul Cultural Român
din Budapesta în anii 2004, 2005, 2006.
Pentru talentul său deosebit a obținut numeroase premii,
diplome și unanime aprecieri:
- Suceava 2002, Diploma pentru autenticitate și respectarea
tradiției;
- Suceava 2004, Marele premiu ,,Trofeul Bucovina’’;
- București 2004, Premiul ,,Oscar’’ acordat de revista Capital
(septembrie 2004);
- Zalău 2006, nominalizare în volumul ,,Oameni de seamă ai
jud. Sălaj’’ p. 144;
- Zalău 2010, ,,Diplomă de onoare’’ pentru promovarea artei
iconografice românești în țară și străinătate acordată de Direcția
Județeană pentru Cultură și Patrimoniu Național Sălaj;
- București 2011, ,,Diplomă de excelență’’ cu prilejul împlinirii
a 75 de ani de la fondarea Muzeului Național al Satului ,,Dimitrie
Gusti” București acordată de către Ministerul Culturii;
- Zalău 2013, ,,Diplomă de excelență” acordată de către Direcția
Județeană pentru Cultură și Patrimoniu Național Sălaj;
Lucrări realizate de D-na Ana Pop se găsesc în colecțiile muzeelor
din Oradea, Suceava și Iași.
Numeroase lucrări se află în colecții particulare în țară și
străinătate (Brazilia,Venezuela, Norvegia, Danemarca, S.U.A,
Ucraina, Belgia, Africa de Sud, Grecia, Italia).
Se cuvine o mențiune cu totul specială pentru restaurarea
picturilor din catapeteasma bisericii ortodoxe din Surduc, precum
și pictarea a 7 noi icoane pe sticlă cu prilejul sărbătoririi a 100 de
ani de la ridicarea bisericii.
Mihai M. Zaharia
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Alexandru Fărcaș
S-a născut la 24 mai 1974, în Surduc. Pregătirea profesională și
experiența complexă i-au permis să ocupe diferite funcții manageriale
în domenii precum: managementul financiar și operațional,
managementul de proiect, managementul afacerii etc. A urmat
cursurile Universității Petru Maior, Facultatea de Științe Economice,
obținând Diploma de licență în finanțe. De asemenea, a absolvit Open
University Business School - Codecs SA București, finalizată cu Diploma
Profesională în Management.
A fost membru sau președinte în Consiliile de Administrație la
următoarele companii:
- Ventrust Investment SA, Târgu Mureș;
- Chimsport SA, Orăștie;
- Chimica SA, Orăștie;
- Ves SA,Sighișoara;
- CARS SA, Târnăveni.
A deținut funcția de Director General la Ventrust Financing SRL și
Ventrust Investment SA și pe cea de Director Executiv la SSIF Carpatica
Invest SA, Sibiu.
Expertiza domnului Alexandru Fărcaș acoperă și alte domenii:
- consultanță financiară și de afaceri;
- dezvoltarea afacerilor;
- investiții financiare;
- consultanță în operațiuni M&A și finanțări prin piața de capital.
Dezvoltarea profesională a fost posibilă și prin participarea la
conferințe naționale și internaționale pe teme legate de finanțări,
proiecte europene, piața de capital, Investment Banking, Private
Banking etc.
Aptitudinile și abilitățile manageriale, organizatorice, de analiză
și comunicare, creativitatea, atitudinea constructivă și proactivă în
rezolvarea problemelor și, mai ales, cunoștințele profesionale solide,
au făcut din domnul Alexandru Fărcaș un manager de succes.
Emanuel Petran
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Gheorghe Both

S-a născut la 27 aprilie 1929, în satul Tihău din părinții Eva şi Simion
Both, fiind mezinul familiei între cei 5 frați: Aurel, Victoria, Veronica, Ion
şi Maria. Părinții, harnici gospodari, din pătura mijlocie, dispuneau de
aproximativ 4 hectare de teren, de animale, ducând un trai decent.
Domnul Both se trage din marea familie a Pinteştilor, buni creştini, care,
chiar în perioada comunistă, au ridicat o frumoasă troiță la intrarea în satul
Tihău.
Clasele primare şi cele gimnaziale le-a făcut în satul Tihău, primele 4 clase
în limba română, iar ultimele 4 clase în limba maghiară, în urma odiosului
Diktat de la Viena, din august 1940. Încă din anii şcolarității s-a încadrat
în lupta pentru eliberarea Ardealului de sub dominația străină, purtând o
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corespondență secretă (în căptușeala hainei) între părintele Augustin Nosa din
Tihău și părintele Costin din Jibou. Doi dintre frați, Ioan și Maria, au devenit
învățători în Brâglez și respectiv în Tihău.
După evenimentele de la Ip și Trăznea (din 1940) acțiunile de persecutare
a românilor au continuat, astfel că fratele Ioan a scăpat ca prin minune de
autoritățile maghiare, fugind pe geam din casa părintească până în satul
Muncel și împreună cu învățătorul Centea Alexandru au trecut pe la Feleac
în România neocupată. La Alba Iulia au întâlnit mulți refugiați, mai ales
învățători, cărora Antonescu le-a promis că îi va trimite pe front, dar i-a trimis
ca învățători în Bucovina.
„Un alt eveniment care mi-a marcat copilăria a fost cel din 1944, în gara Surduc,
unde pe o linie moartă erau 5 vagoane pline de obuze de diferite mărimi. Aici m-am
întâlnit cu un grup de tineri din Ciocmani cu care am intrat în conflict și, fiind mai
mici, ne-am retras. Cei din Ciocmani aveau în brațe proiectile antitanc, unul dintre
ei a scăpat un proiectil și pe toți i-a spulberat explozia. După terminarea războiului
am fost recomandat de către preotul Nosa să urmez cursurile Școlii pedagogice din
Gherla pe care le-am terminat, devenind învățător, vis ce mi s-a împlinit”.
După terminarea Școlii pedagogice a fost recrutat în armata română, după
trei ani de cătănie s-a lăsat la vatră cu gradul de sergent major, iar în prezent
este plutonier în rezervă. S-a încadrat în viața civilă fiind repartizat la Școala
gimnazială din Chechiș, unde a lucrat timp de 10 ani. În această perioadă s-a
căsătorit cu o colegă de școală, Maria Barbur, născându-se trei copii: Dana,
Lucian și, mai târziu, Claudia.
Pentru rezultatele bune obținute a fost promovat ca director la Școala
Gimnazială Tihău, unde a depus o muncă deosebită pentru închegarea unui
colectiv de cadre didactice, responsabil și eficient.
Pe lângă activitatea didactică de la clasă, domnul Both a desfășurat o
activitate extrașcolară în domeniul cultural atât cu elevii, cât și cu oamenii din
sat. La Chechiș a reactivat corul sătesc și a organizat un ansamblu folcloric cu
rezultate deosebite, punând în scenă vechi obiceiuri de primăvară.
La Tihău, cu obiceiul „Craiul Semănătorilor”, a participat la numeroase
concursuri ajungând până în finala pe țară. Astfel, în 1982, a participat la
concursul regional care a avut loc la Baia-Mare, obținând Marele Premiu al
Juriului, lucru ce a dus la promovarea în finala pe țară ce a avut loc la Mediaș,
obținând și aici Marele Premiu. În urma acestui concurs, Căminul cultural
din Tihău a fost dotat cu 200 scaune rabatabile, aparatură audio-video, stație
de amplificare, boxe, magnetofon și alte materiale necesare desfășurării
activităților culturale.
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Cu ansamblul folcloric de copii a participat la Gala Laureaților din București,
în anul 1983, unde a obținut Marele Premiu, plus două săptămâni de tabără
gratuită pentru copii la stațiunea Voineasa, iar domnul învățător a primit
Diploma și Medalia „Meritul cultural clasa I”.
O altă preocupare a domnului învățător a fost legată de istoria veche a
localității Tihău, având în vedere că în apropiere se află urmele Castrului
roman. Cu sprijinul Institutului de istorie din Cluj și a reputatului Profesor,
Dr. I.I. Rusu, de la Catedra de Istorie, a reușit să scoată de sub tipar lucrarea
„Despre castrul roman de la Tihău”, lucrare ce a fost menționată în „Volumul
omagial Constantin Daicoviciu”.
Tot în aceeași direcție s-a preocupat de organizarea unui muzeu școlar cu
obiecte găsite la Castrul roman, precum și obiecte de uz casnic folosite de țărani
de-a lungul timpului. Urmașii domniei sale la școală nu au reușit să păstreze
și să îmbogățească zestrea adunată, așa că s-a hotărât să organizeze micul
muzeu acasă la dânsul, cu ajutorul și acordul minunaților săi copii.
În luna aprilie, domnul învățător va împlini frumoasa vârstă de 85 de ani,
așa că să-i urăm La mulți ani și sănătate, pentru că domnul Both „nu a fost
învățător în sat, ci învățător pentru sat”.
La mulți și fericiți ani!
Prof. Ioan Petran

Ioan Jugrestan
Aici ar fi trebuit să apară o prezentare făcută de altcineva. Când am
primit prin e-mail nota autobiografică întocmită de Ioan Jugrestan am
decis că mai bine ar fi să o publicăm având în vedere savoarea narațiunii
sale, naturalețea și discreția caracteristică. Să-i dăm cuvântul!
„M-am născut la 19 octombrie 1949, în Jibou, județul Sălaj, pe vremea
strugurilor copți, după vorba bunicii, care nu se avea bine cu calendarele
scrise, într-o balanță plină de ambrozie și culoare.
Școala generală am frecventat-o în Surduc, sub directoratul sever, dar
eficent al d-lui profesor Rusu.
Primele slove le-am buchisit cu inimoasa d-nă învățătoare Petran
Eleonora, în școala cea veche si friguroasă, cu podelele cătrănite, culegând
în fiecare toamnă, semințele speranței împroșcate de cei doi salcâmi bătrâni
ce străjuiau curtea bolovănoasă dintre clase, peste noi, mogâldețele timide și
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inocente. Buna doamnă şi în ziua de azi mă întâmpină, din pragul portiței,
cu apelativul: „Ce faci, Ionucule?”, ca o binecuvântare perpetuată peste
zecile de ani.
Apoi, în şcoala nouă, albă şi strălucitoare din buricul satului, am
continuat cu profesorii Rusu, Torsin, Bot, Vişan si alții, mai mult sau mai
puțin trecători, cărora memoria mea le va păstra o neştearsă şi plină de
recunoştință amintire. Și, cu deosebire, d-lui profesor Ioan Petran, suflet
ales, care ne-a cățărat într-o zi pe o movilă de prund din curtea scolii, cu un
bloc de desen si un creion în mână.
În față, dincolo de grădina cu roşiile cât talgerul, casa lui Neața, cu
soarele dimineții oglindindu-se în geamuri, în dreapta şura țuguiată a lui
Hotfolodi şi ulița noroioasă ce se pierdea pe sub sălciile pleoştite si pe lângă
bordeiul lui Țâlea Dundului, dobaşul satului.
Nu ştiu cum vor fi prins toate astea viață, pe coala albă de hârtie, ştiu
doar că peisajul acesta mişcător mi-a rămas neşters, în tainițele sufletului.
Și imaginea d-lui profesor, şezând acolo, pe trepiedul de lângă movilă.
Apoi am umplut caietele cu animale din cartea de zoologie, cu florile de
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la botanică şi cu chipurile neînfricaților voievozi din manualul d-lui Torsin.
Extragerea rădăcinii pătrate n-au reusit niciodată să mă facă să o
pătrund, dar microbul culorii şi al luminii, de atunci mi se trage.
Un tren de navetişti m-a purtat apoi patru ani la liceul din Jibou, unde
sub bolțile reci şi umbroase ale castelului din deal, am învățat să privesc
lumea si oamenii, dincolo de aparențe. Până când personalul „4005” m-a
dus spre orizonturile pe care străbunii noştri nici în visele lor frumoase nu
le-ar fi pomenit vreodată, în bătrânul şi aristocraticul Cluj, unde am urmat
cursurile Școlii postliceale sanitare.
De atunci încoace, m-am luptat cu luminile şi umbrele, cu înfrângerile
şi victoriile bolilor necruțătoare patronate de Institutul Oncologic Cluj.
Am frecventat Școala Populară de Artă din Cluj, la clasa profesorilor
Vasile Pop Silaghi, Dumitru Ivan şi Liviu Florian, desăvârşindu-mi
„apucăturile” picturale în atelierele pictorilor Vasile Pop şi Gavril Gavrilaş.
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Expoziții de grup
grup:
• 1986 - Expoziție de grup la Cinema Arta Cluj-Napoca;
• 1987 - Expoziție de grup la Muzeul de Artă Cluj-Napoca;
• 1988 - Expoziție de grup cu Cenaclul „Victor Papilian“ la BCU
Cluj-Napoca;
• 1989 - Expoziție republicană la Constanța.
Expoziții personale:
• 1987 - la Clubul UMF Cluj-Napoca;
• 1995 - la BCU Cluj-Napoca;
• 1997 - la BCU Cluj-Napoca;
• 2003 - la Muzeul de Artă Cluj-Napoca;
Lucrări prezente, în timp, la Galeriile de Artă din Sighişoara, TârguMureş, Baia Mare, Satu Mare şi Cluj-Napoca.
Lucrări prezente în colectii particulare din S.U.A, Canada, Spania, Italia,
Germania, Ungaria, Arabia Saudită şi… Surduc - Sălaj.
Prof. Mihai Zaharia
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Crâmpeie de viaţă

Lucian Puşcaş s-a născut într-o Sfântă Dimineaţă de Paşti,
duminică, 13 aprilie 1958, ora 6, iar vecinii care mergeau la Înviere
spuneau cu bucurie: „Are Şandor un fecior”.
Părinţii: tatăl Alexandru, tâmplar, mama Victoria, croitoreasă,
născută Florea din Stremţ – Alba, i-au dat numele mezinului lor, Lucian,
după numele arhiepiscopului Lucian Florea, fratele mamei.
A copilărit în Surduc, bucurându-se din plin de aşezarea şi
frumuseţea satului natal, situat pe malul stâng al Someşului, traversat
de o vale mult iubită şi prezentă în povestirile şi amintirile lui Lucian
– Valea Solonii, aproape de o pădure ca în povestirile lui Sadoveanu,
loc colindat de copilul şi adolescentul de atunci.
Urmează şcoala primară şi gimnazială în Surduc, unde are şansa de
a avea dascăli de excepţie, dornici de a forma şi cultiva personalitatea
micilor învăţăcei. Deseori vorbeşte de doamna învăţătoare Eleonora
Petran şi despre profesoara de limba şi literaturea română, Maria Pop.
Liceul Teoretic din Jibou a fost locul unde Lucian şi-a petrecut anii
adolescenţei, a crescut în cunoştinţe remarcându-se ca elev premiant,
cu rezultate excepţionale la matematică, dar şi pasionat de limba şi
literatura română, de limbile străine (engleză şi franceză). Şi în liceu
are parte de dascăli cu har, OAMENI ADEVĂRAŢI, tineri profesori ieşiţi

30

din amfiteatrele facultăţilor, care erau dornici să-şi identifice destinul
profesional cu destinul adolescenţilor, încredinţaţi spre formare.
Amintiri vii îl leagă de toţi dascăli săi, dar un rol aparte în viaţa sa
l-au avut domnul Păşcuţ Aurel, profesor de limba şi literatura română,
domnul Pitică Petru, profesor de geografie, care-i avertiza părinteşte:
„Băieţi, viaţa îţi dă palme, nu te iartă” şi, nu în ultimul rând, doamna
Tarba Victoriţa, profesoară de limba franceză.
În anii de liceu l-a pasionat arta fotografică, dar şi sportul, fapt ce
l-a făcut să iubească toată viaţa frumosul, iar sportul i-a întreţinut
spiritul de echipă, de competiţie, dar şi fairplay-ul, atribute pe care
le-a dovedit pe tot parcursul vieţii, în toate împrejurările.
La terminarea liceului, aşa cum şi-a dorit mama Victoria, a dat
admitere la Facultatea de Teologie din Sibiu şi, deşi a obţinut cea mai
mare medie, 9,93, fiind foarte bine pregătit de parohul din Surduc,
Ioan Neamţ, în timpul desfăşurării examenului, Departamentul
Cultelor decide ca locurile destinate absolvenţilor de liceu să fie date
absolvenţilor de la Seminarii, Lucian fiind declarat reuşit fără loc, dar
caracterul său l-a îndemnat să nu facă contestaţie, fiindcă unchiul său
Lucian Florea era atunci episcop B.O.R. şi nu a dorit să-i facă neplăceri.
În toamnă reuşeşte la Facultatea de Marină din Constanţa, dar, la
rugămintea tatălui său, care a făcut războiul luptând la Stalingrad şi
Oarba de Mureş („Lucian nu vreau să ai mormântul în fundul mării”),
abandonează.
Face stagiul militar un an şi jumătate, după care reuşeşte la Institutul
de Învăţământ Superior din Baia-Mare, specialitatea electromecanică,
absolvind în anul 1982 ca şef de promoţie cu media 9,92 şi cu media
10 la examenul de licenţă.
La terminarea facultăţii se căsătoreşte cu Aurora, profesoară de
limba şi literatura română, şi ea şefă de promoţie, împreună punând
bazele învăţământului particular, înfiinţând Grupul Şcolar „Gheorghe
Pop de Băseşti” Ulmeni, unde, pe lângă învăţământul liceal, înfiinţează
şi o şcoală postliceală cu specializarea finanţe-contabilitate.
De fapt, aici la Ulmeni, nu s-au întâlnit doi tineri care doar s-au
iubit şi şi-au unit destinele, ci s-au întâlnit şi două concepţii, una
social-economică reprezentată de Lucian şi una socio-culturaleducativă reprezentată de Aurora, care, unite, au realizat un deziderat
al învăţământului românesc - educaţia permanentă - prin învăţământ
particular la distanţă. Astăzi Lucian este director economic al Fundaţiei
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„Sfântul Anton de Padua” din Ulmeni, care patronează şase licee cu
învăţământ particular.
Felicitări!
Subliniez faptul că la Ulmeni am întâlnit o oază de cultură
românească atractivă, oameni modeşti, simpli, uniţi în jurul bisericii
şi şcolii.
La Ulmeni există o familie fericită care, prin muncă, a ridicat o şcoală
de excepţie, Dumnezeu le-a dăruit doi copii, pe Alexandru şi pe Dana,
ambii cu studii superioare, şi în final a venit şi nepoţelul Dragoş. Ce
fericire! Ce împlinire!
Prof. Ioan Petran

Laura Bacali (Dezmerean)

Născută pe data de 3 aprilie 1965 în satul Cristolţel din părinţii
Maria şi Vasile, fiind unicul copil la părinţi. Clasele primare le
face în satul natal, avându-l ca învăţător pe domnul Iulian Puşcaş,
clasele gimnaziale la Surduc, iar liceul îl termină la Jibou, cu
rezultate strălucite.
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Încă de pe băncile şcolii s-a afirmat ca o personalitate puternică,
fiind dăruită de Dumnezeu cu minte sclipitoare, dublată de o
voinţă şi capacitate de muncă ieşite din comun.
U r m e a z ă c u r s u r i l e I n s t i t u t u l u i Po l i t e h n i c d i n C l u j Napoca , Facultatea de Mecanică , apoi Facultatea de
Ştiinţe Economice, obţinând titlurile de inginer mecanic şi
economist, specializându-se în Tehnologia construcţiilor de
maşini şi Management în industrie. În anul 1998 obţine titlul
de doctor în management şi inginerie industrială, lucrând la
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii
de Maşini, parcurgând toate treptele ierarhiei didactice
universitare: asistent, şef de lucrări, lector, conferenţiar,
profesor doctor.
În cadrul facultăţii este titular al cursurilor de Marketing,
Managementul marketingului, Marketing strategic.
Activitatea principală a doamnei profesoare este cea de cadru
didactic şi de cercetare, precum şi conducător de doctorat, care
s-a concretizat în îndrumarea a 9 doctoranzi pentru obţinerea
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titlului de doctor.
Doamna profesoară a desfăşurat o vastă activitate ştiinţifică
de cercetare în domenii ca: marketing, marketing strategic,
organizarea şi controlul activităţii de marketing, marketing social
etc. Are concepute 13 manuale didactice şi cursuri universitare,
dintre care 6 cărţi, unele dintre acestea publicate în străinătate.
Ca o încununare a eforturilor sale ştiinţifice, obţine, în anul 2004,
Premiul Academiei Române „Victor Săvescu” la secţiunea ştiinţe
economice, juridice şi sociologice, pentru cartea „Promovarea
marketingului în managementul românesc” (Editura economică,
1999). Are publicate 142 de lucrări în diferite publicaţii din ţară
şi străinătate, precum şi 51 contracte de cercetare, dintre care
amintim:

34

• 3 proiecte internaţionale de cercetare, câştigate prin
competiţie, ca director, din partea U.T.C.N;
• 1 proiect de tip A, ca director a C.N.C.S.I.S (Consiliul Naţional
al Cercetării Ştiinţifice din Învăţămâţntul Superior);
• 2 contracte de parteneriat, ca responsabil a U.T.C.N;
• 7 contracte de cercetare naţională, ca membru;
• 15 contracte de cercetare în marketing, în cadrul programului
cu Banca Mondială, în cadrul programelor internaţionale
Leonardo da Vinci, Tempus şi alte finanţări din fonduri europene
etc.
În prezent este Prodecanul Facultăţii de Construcţii de
Maşini, responsabil cu activitatea didactică, membru în Consiliul
profesoral al facultăţii, membru în Societatea de Management
din România, membru fondator în Consiliul Doctoral în Gestiune
pentru Grupa centrală şi de est, membru în grupul de lucru pentru
elaborarea Planului Strategic de dezvoltare a regiunii de N-V a
României;
Diplomă de manager de proiect - 2010;
Diplomă de evaluator de competențe - 2011;
Diplomă de consilier de orientare în carieră, referent în 26 de
comisii de susținere a tezelor de doctorat, îndrumător a peste 200
de lucrări de absolvire, licențe și dizertații;
Obține 2 premii ale Fundației Internaționale de Management
la Concursul național de lucrări de cercetare „Specialiști în
Management”, secțiunea cadre didactice și cu lucrarea „Diagnoza
situației actuale a organizării de marketing în societățile
comerciale din Cluj-Napoca”.
În încheiere doresc să vă fac o mărturisire de suflet, că trăiesc
una din zilele fericite ale vieții mele, că elevii de ieri și-au întrecut
maeștrii, că noi, dascălii de ieri am pus o cărămidă la formarea lor
ca oameni care fac cinste părinților, foștilor dascăli, comunităților
din care provin și, de ce nu, țării în care s-au născut și s-au format.
Cu asemenea oameni suntem siguri că țara rămâne pe mâini bune.
Felicitări!
Prof. Ioan Petran
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Nicolae Both

A văzut lumina zilei la data de 6 februarie 1933 în Tihău. Primele
cinci clase primare le-a urmat în satul natal, sub regimul maghiar.
Următorii trei ani de gimnaziu i-a urmat la Liceul „Emanuil Gojdu”
din Oradea, găzduit fiind la Seminarul Român Unit, grație părintelui
Virgil Maxim. În urma tăvălugului Reformei din anii 1948, a continuat
cursurile Liceului Mixt nr.1 din Zalău, Politehnic din Timişoara (1952).
Deşi a reuşit ca bursier categoria I, nu s-a prezentat la cursuri, mai
ales datorită faptului că între timp i-a fost reținut carnetul de UTM,
pe motiv că frecventa biserica. Fiind considerat exclus din UTM, s-a
angajat ca profesor suplinitor de limba rusă la Şcoala de 7 ani Dragu.
După nici două luni (22 septembrie - 8 noiembrie 1952) ajunge
militar la Şcoala Divizionară de Artilerie Antiaeriană din Bucov
(Ploieşti), unde în toamna lui 1953 are ocazia să dea un al doilea
examen de admitere pentru Facultatea de Matematică a Universității
clujene - la Şcoala de Petrol şi Gaze din Ploieşti.
Lăsat la vatră cu data de 9 februarie 1954 ca sublocotenent
reservist, la nicio săptămână (15 februarie) obține numirea ca învățător
suplinitor la Şcoala de 4 ani din Turbuța.
Cu data de 1 septembrie 1954 devine profesor la Şcoala de 7 ani
din Gâlgău - datorită intervenției directorului Cheța Octavian. Aici a
predat limba rusă, limba franceză, muzica şi fizica. Matematica a fost
predată de profesoara calificată, Baba Valeria din Cojocna.
Între timp, urma cursurile fără frecvență ale Facultății de Matematică
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a Universității Victor-Babeș din Cluj, dar întrucât frecventa biserica
din Jibou, cu data de 1 Decembrie 1955 a fost transferat la școala de
7 ani din Chechiș, unde printre altele a predat și matematica.
În iarna lui 1957 a luat examenul de stat ca profesor 2 de
matematică. Cu data de 1 octombrie 1957 obține un nou transfer la
Gâlgău, ca profesor de matematică, făcând zilnic naveta de la Tihău.
În 10 noiembrie 1957 are loc cununia religioasă la biserica din
Surduc, cu Ana Sălăjan, slujba fiind oficiată de preotul Gavril Deac.
NOTA 1. La cununia civilă, secretara Valentina observa că deşi
în buletin figura BOT, în certificatul de naștere (completat de Victor
Olteanu) era trecut Both. Valentina îi propuse: „Tovarășe Bot, dacă vreți
puteți să adăugați acest H, fără nici o formalitate”. Ana de colo: „Adaugă-l,
ca să fie mai complet!” De atunci s-a ales cu numele de Both. De astă
dată naveta cu bicicleta i s-a prelungit: Surduc-Gîlgău.
Cu data de 14 septembrie 1958 li se naște Flavia Carmen, mutânduse la Gâlgău. După o escală de o lună, ca profesor de matematică la
Tihău, este numit la Școala de 7 ani Surduc pe catedra de matematică,
pe care o suplinise viitorul actor Dorel Vișan. Între timp, a urmat trei
ani fără frecvență la Facultatea de Matematică Mecanică a Universității
Babeș-Bolyai (susținând în prealabil un al treilea examen de admitere).
La insistențele soției a urmat cursurile de zi ale aceleiași facultăți,
anii IV și V, ca la absolvire să fie repartizat la Institutul Pedagogic de
trei ani din Cluj (1963), iar cu 1 septembrie 1970 să fie transferat la
Catedra de Algebră a Universității. Tot în anul 1963, la 23 septembrie,
se naște fiul lor Flaviu Adrian. A parcurs toate etapele didactice, de la
preparator până la profesor universitar din anul 1993 până în 1994.
Din toamna anului 1998 figurează ca pensionar.
NOTA 2. La 25 august a fost hirotonit preot și numit administrator
parohial la Tihău. Timp de 12 ani a efectuat naveta Cluj - Tihău, prin
Surduc, mai ales în duminici și sărbători.
NOTA 3. Ca algebrist, a luat doctoratul în matematică în iunie 1975,
cu o teză de logică-matematică. A publicat peste 80 de comunicări și
lucrări științifice, 16 cursuri, culegeri și cărți de specialitate.
NOTA 4. Ca preot s-a profilat pe lucrări de morală, date spre
publicare la Editura Viața Creștină și Studia, numeroase articole în
Viața Creștină din Cluj și Deșteptarea Credinței din Dej.
NOTA 5. La data de 3 iulie 2003, soția Ana a trecut în veșnicie. A
înmormântat-o alături de părinții ei la Surduc.
Preot Nicolae Both
Prof. Mădălina Ioana Rus
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Vasile Pușcaș

Numeroase sunt personalitățile originare din Surduc sau care
au studiat ori muncit în această aşezare. Totuşi, o prezentare a
personalităților nu poate să înceapă decât cu cel mai reprezentativ
fiu al satului, Prof. Univ. Dr. Vasile Pușcaș.
Vasile Puşcaş (n. 8 iulie 1952, Surduc) este un profesor, diplomat şi
om politic român. În 1976 a obținut licența în istorie la „Universitatea
Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, iar în anul 1991 a obținut titlul de
Doctor în istorie la aceeaşi universitate.
Vasile Puşcaş a fost Ministru, şeful Departamentului pentru
Afaceri Europene în Guvernul României (decembrie 2008 - octombrie
2009). Este recunoscut pentru discreția, perseverența şi tenacitatea
cu care şi-a îndeplinit misiunile guvernamentale şi diplomatice.
Numele lui Vasile Puşcaş este legat şi de reacordarea Clauzei
Națiunii celei mai favorizate. El este diplomatul român care a
negociat, la Washington DC (1992-1994), reacordarea acestui
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privilegiu comercial pentru România, într-o perioadă în care această
țară era considerată instabilă din punct de vedere democratic.
Funcțiile diplomatice deținute de Vasile Pușcaș:
1991 - 1992: Director, Centrul Cultural Român, New York;
1992 - 1994: Ministru Consilier, DCM, Ambasada României,
Washington DC;
1992 - 1994: Chargé d’Affaires / Ambasador Interimar (1993
-1994).
În perioada decembrie 2000 - decembrie 2004, Vasile Pușcaș a
fost Ministru Delegat în guvernul Adrian Năstase, Negociator Șef
al României cu Uniunea Europeană. Sub coordonarea sa, Delegația
Națională de Negociere pentru Aderarea României la Uniunea
Europeană a încheiat toate capitolele de negociere până în 17
decembrie 2004, la Consiliul European de la Bruxelles.
Pe baza rezultatelor negocierilor de aderare conduse de echipa lui
Vasile Pușcaș, președintele Traian Băsescu și primul ministru Călin
Anton Popescu Tăriceanu au semnat, în 25 aprilie 2005, Tratatul de
Aderare a României la Uniunea Europeană.
Calitățile de negociator ale lui Vasile Pușcaș, precum și meritele
sale în procesul de aderare a României la Uniunea Europeană sunt
recunoscute în mediile comunitare, iar în România este considerat
cel mai valoros expert în problematica integrării europene.
Vasile Pușcaș este membru al Partidului Social Democrat din
România (PSD) și un suporter convins al ideii de social-democrație
în Europa.
La sfârșitul anului 2004, la instalarea în funcție a guvernului
Tăriceanu, președintele proaspăt ales al României, Traian Băsescu, în
urma vizitei făcute la Consiliul European de la Bruxelles (decembrie
2004), a recunoscut competențele și expertiza lui Vasile Pușcaș și și-a
exprimat dorința ca acesta să facă parte din noul guvern, în funcția
de Ministru al Integrării Europene. Această ofertă a fost declinată
de către Vasile Pușcaș, deoarece făcea parte dintr-un partid intrat în
opoziție, fiind și deputat de Cluj.
În anul 2007, observând lipsa unei strategii coerente și credibile a
Partidului Social Democrat pentru alegerile europarlamentare, Vasile
Pușcaș a decis să nu candideze pe lista partidului pentru Parlamentul
European. Scorul scăzut la opțiunile de vot ale cetățenilor din Cluj
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şi din Transilvania, înregistrat de PSD la aceste alegeri, i-a adus
reproşuri din partea conducerii partidului, care încerca, astfel, să-şi
justifice lipsa de viziune europeană.
Activitatea politică a lui Vasile Puşcaş a fost îngreunată de lipsa
unei susțineri parlamentare din partea grupului PSD. Acest fapt a fost
evident în cursul anului 2006, când inițiativa legislativă depusă de
deputatul clujean privind organizarea alegerilor pentru Parlamentul
European a fost respinsă cu ajutorul semnificativ al propriului grup
parlamentar. În expunerea de motive a inițiativei sale legislative,
Vasile Puşcaş scria: „În cazul României, având în vedere eforturile de
reformare a clasei politice, a dezideratului apelului la votul uninominal
şi ținând cont de principiile comune ale Uniunii Europene privind
aplicarea de către toate statele membre ale UE a sistemului reprezentării
proporționale, se propune o formulă care să fie conformă cu aşteptările
amintite mai sus. Considerăm că acestea se întrunesc cel mai bine în
scrutinul reprezentării proporționale cu vot preferențial. Aceasta mai este
practicat în țări precum: Austria, Belgia, Danemarca, Italia, Olanda”.
În urma unor dezbateri superficiale, Camera Deputaților (cameră
decizională) a votat respingerea inițiativei legislative propuse de
Vasile Puşcaş. În calitatea sa de deputat, Vasile Puşcaş a avut o
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activitate importantă, prin calitatea demersurilor sale: • 113 luări
de cuvânt • 191 întrebări și interpelări • 31 propuneri legislative •
10 moțiuni.
Vasile Pușcaș este cadru didactic universitar la Universitatea
Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, din anul 1979. A urmat toate treptele
ierarhiei universitare, de la asistent (1979-1990), la lector (19901993), conferențiar (1993-1995) și profesor (din 1995). După
evenimentele din decembrie 1989, studenții Facultății de Istorie
și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai l-au propus prodecan
al facultății, funcție pe care a deținut-o timp de un an, până la
plecarea sa în misiune diplomatică la New York (1991). Între 1990
și 1991 a fost director al Centrului de Studii ale Democrației și PostComunismului, creat în cadrul UBB, Cluj-Napoca.
Vasile Pușcaș este cel care, în februarie 1990, a inaugurat în
România cursurile de integrare europeană, devenite astăzi disciplină
obligatorie în toate facultățile cu profil istorie, relații internaționale,
studii europene.
La întoarcerea de la Ambasada României la Washington DC, Vasile
Pușcaș a inițiat, după modelul american, școala de științe politice
din Cluj, împreună cu un colectiv de tineri universitari clujeni. În
anul 1995 a fost primul decan al nou înființatei Facultăți de Științe
Politice și Administrative de la UBB.
Până în decembrie 2000, când a preluat mandatul de Negociator Șef
al României cu Uniunea Europeană, Vasile Pușcaș a creat Institutul de
Studii Internaționale din Cluj-Napoca (al cărui director este din 1999
până în prezent), Centrul de Jurnalism și Trening al Comunicării. În
același timp, a inaugurat și Programul de Master în Managementul
Afacerilor Internaționale, iar din anul 2000 este conducător de
doctorat în relații internaționale, la Facultatea de Istorie și Filosofie
(UBB), precum și la Institutul Universitar Internațional de Studii
Europene (IUIES) din Gorizia-Trieste (Italia). Între 2002 și 2008 a
fost director al Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale
al Academiei Române (București)
În decembrie 2009, Vasile Pușcaș a primit Premiul Academiei
Române „Mihail Kogălniceanu”, pentru lucrarea România spre
Uniunea Europeană. Negocierile de aderare (2000-2004), Iași, Institutul
European, 2007.
Prof. Mihai Zaharia
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Viorel Mureşan

Viorel Mureşan s-a născut la 1 aprilie 1953 în satul Vicea, comuna
Ulmeni, judeţul Maramureş. Urmează cursurile Şcolii Gimnaziale
din satul natal, respectiv Someş Uileac. Este absolvent al Liceului din
Cehu Silvaniei şi al Facultăţii de Filologie Cluj. Este repartizat la Şcoala
Gimnazială Lemniu, apoi, prin transfer, ajunge la Şcoala „Lucian Blaga”
şi, în cele din urmă, la Liceul „Ion Agârbiceanu” din Jibou, devenind,
după ştiinţa noastră, cel mai vechi navetist al generaţiei de poeţi `80 şi,
se pare, unicul care a rămas în sistemul de învăţământ preuniversitar.
Din 1978, poetul, eseistul, omul de cultură Viorel Mureşan trăieşte şi
îşi desfăşoară activitatea profesională pe meleaguri sălăjene, mai precis,
între Surduc şi Jibou, iar în ultimii trei-patru ani, datorită unui proiect
iniţiat de Fundaţia JAD (unul din membri fondatori ai acestei fundaţii
fiind concetăţeanul nostru, actorul Emanuel Petran) şi la Zalău. Lecturile
publice iniţiate de această fundaţie şi forurile culturale judeţene au
adus în faţa iubitorilor de cultură sălăjeni mari personalităţi ale culturii
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noastre, dacă ar fi să-i amintim doar pe Ana Blandiana, Emil Hurezeanu,
Andrei Marga, Mircea Dinescu.
Fire puţin sociabilă, destul de rezervat în relaţiile cu ceilalţi, Viorel
Mureşan a pus mai presus de orice lectura şi scrisul, întrerupte, din când
în când, cu ieşiri în lumea culturală, la manifestări organizate de marile
reviste literare ale Ardealului.
Surducul, satul în care Viorel Mureşan locuieşte de aproape 40 de
ani, a fost şi este amintit în presa literară a vremii, aşa încât îndrăznim
să spunem că un eventual itinerar de genul Pe urmele scriitorilor… ar
cuprinde în mod obligatoriu şi comuna noastră. În sprijinul acestor
afirmaţii îmi permit să citez un fragment din ceea ce cunoscutul poet
Ioan Es. Pop scria în pagina literară a Ziarului financiar: „… foarte adesea
oamenii trăiesc înfăşaţi în haina discreţiei, stânjeniţi de faptul că sunt atât de
diferiţi de majoritatea semenilor lor, de parcă ar fi picat pe Pământ de pe alte
planete. Un astfel de om trăieşte de zeci de ani în comuna sălăjeană Surduc.
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L-am revăzut de curând la Zalău, în timpul uneia din rarele lui ieşiri în oraş.
După ce a absolvit Filologia clujeană, prin anii ´80, s-a autoexilat într-o
străinătate mai puţin îndepărtată ca Parisul şi mai protectoare, de unde nici
nu a mai plecat. A rămas acolo, la Surduc, şi predă şi astăzi la Jibou limba şi
literatura română, ca acum treizeci de ani. Pe urmă, proaspăt căsătorit, până
să aibă casa lui, a locuit într-o turlă de biserică dezafectată şi mansardată,
cu şoarecii tropăind în pod ca soldaţii la instrucţie.
O fi un extraterestru de locuieşte acolo? s-au întrebat multă vreme oamenii
din Surduc.
O fi, dar cu timpul s-au obişnuit cu el şi, treptat, l-au tratat ca pe unul
de-al lor.
Le învaţă copiii. Merge la cumpărături ca toată lumea. Îmbătrâneşte şi
el ca ceilalţi muritori, n-ai zice că vine din altă parte. Și puţini dintre cei de
acolo ar putea şti, de vreme ce nu-i cunosc secretul...
Și nu-l vor cunoaşte, pentru că la ţară n-ai vreme să citeşti poezii. Cum sunt
cele din „Locul în care se va deschide cartea”… ori cele din „Buchetul
de platină”.
Autorul lor poartă nume omenesc şi seamănă bine cu noi, dar poezia
lui e din altă parte. Hai, spune-i odată pe nume! Viorel Mureşan. Aha,
extraterestrul din Surduc! Chiar aşa! Acela care cu ajutorul poeziei aduce
veşti din văzduh, de pe Lună şi de mai departe: „…clopotele care vin din cer/
au pe buze crivăţ şi-un înscris/ de aripe arse-n paradis/ de te miri că până
aici nu pier”.
Debutul absolut, ca poet, în revista Amfiteatru, în anul 1972.
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Volume publicate:
Poezie: „Scrisori din muzeul pendulelor” (1982); „Biblioteca de os”
(1991); „Pietrele nimicului” (1995); „Ramele nordului” (1995); „Lumina
absentă” (2000); „Ceremonia ruinelor” (2003); „Sâmbăta lucrurilor” (2006);
„Buchetul de platină” - (2010); „Locul în care se va deschide cartea” - (2010);
„Soare tăiat cu o foarfecă” - (2012); „Salonul de toamnă” - (2013).
Critică şi eseistică literară: „Leonid Dimov” - monografie în
colaborare cu Traian Ştef - (2000); „Colecţia de călimări 1” (2010); „Colecţia
de călimări 2” - (2013); apariţia ultimelor două cărţi se datorează editurii
Caiete Silvane - Zalău.
Colaborator la principalele reviste din ţară: Echinox (unde şi-a făcut
ucenicia de ziarist şi s-a integrat generaţiei ´80 a poeţilor români), Steaua,
România literară, Familia, Vatra, Poesis, Dacia literară, Arca, Apostrof etc.
În prezent este redactor-şef adjunct al revistei sălăjene Caiete Silvane,
cea care, prin redactorul ei şef, Daniel Săuca, a contribuit esenţial la
impunerea lui Viorel Mureșan pe plan judeţean. Relevant din acest
punct de vedere este şi sărbătorirea poetului, anul trecut la Zalău, la
împlinirea vârstei de 60 de ani, de către revista Caiete Silvane şi Consiliul
Judeţean Sălaj.
Viorel Mureșan este prezent în numeroase antologii de poezie din
ţară şi străinătate, fiind tradus în germană, franceză, engleză şi maghiară.
A primit numeroase premii acordate poeziei şi criticii sale, printre
care Premiul de Excelenţă în cultură al Consiliului Judeţean Sălaj (2009).
Creaţia poetică a atras atenţia, încă de la debut, unor personalităţi
literare (Geo Bogza, Ştefan Augustin Doinaş, Nicolae Steinhardt, Al.
Cistelecan, Ion Pop ş.a) care, în cronicile lor, au remarcat originalitatea
scrierilor sale, situându-l printre membri marcanţi ai generaţiei literare
´80.
În finalul acestor câteva consideraţii legate de personalitatea poetului
Viorel Mureşan, voi reda o parte dintr-o telegramă pe care Geo Bogza
i-a trimis-o, în 1980, la Surduc: „… Mă gândesc cum vei fi trăind în acel
sat, Surduc? De ai avea cel puţin parte de o privelişte frumoasă şi de oameni
cumsecade sau, măcar, nu prea ticăloşi…”. De aproape patruzeci de ani
poetul Viorel Mureşan trăieşte la Surduc; ca un arc peste timp (şi
timpuri), speranţa lui Geo Bogza s-a împlinit: la Surduc, priveliştea este
frumoasă, iar oamenii sunt cumsecade.
Prof. Ioan Dîngă
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Un gând pentru un om

Pe 23 Iunie 1937, se năştea în localitatea Tăuşeni, pe valea
Someşului Mic, jud. Cluj, un băiat al cărui destin l-a luat în brațe
muza „Thalia”, devenind unul dintre cei mai mari actori din România
şi un mare om de cultură.
După terminarea şcolii generale urmează cursurile Şcolii Pedagogice de Băieți nr.2, din Cluj-Napoca, în perioada 1951-1955 pe care
o termină în chip strălucit.
Între anii 1956-1960 îI găsim „prof” la Şcoala Generală din Surduc,
jud. Sălaj şi ostaş în Armata României. Aici la Surduc, din inițiativa
unei inimoase dăscălițe, Cornelia Rusu, Dorel şi alți tineri intelectuali joacă în fața sătenilor numeroase piese de teatru, printre care
amintim „Ursul” de Cehov, „Piatra din casă” de V. Alecsandri.
În perioada 1961-1965, urmează cursurile Institutului de Artă
Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” din Bucureşti, pe care-1
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termină în chip strălucit, avându-i ca profesori pe monștrii sacrii,
Ion Finteșteanu și Dem Rădulescu.
Încă din anii studenției se remarcă ca un strălucit talent, jucând
în numeroase piese de teatru printre care amintim „Mitică Popescu”.
Din 1965 îl găsim la citadela culturii clujene, Teatrul Național
„Lucian Blaga” al cărui director a fost între anii1993-2000. Aici, sub
cupola marelui templu cultural, Dorel Vișan s-a desfășurat în toată
splendoarea sa artistică, jucând în peste 60 de piese de teatru, realizând roluri memorabile, printre care amintim: „Falstaff”, Contele
Ștefan în „Procesul Horea”, Spiridon în „Mielul turbat”, etc.
Talentul său de mare actor nu a scăpat regizorilor de film, care
l-au pus la treabă în 61 de filme pe marele ecran și în 10 filme de
televiziune.
Ca și în teatru, în filme a realizat roluri memorabile printre care
amintim: „Iacob”, „Un bulgăre de humă”, „Senatorul melcilor”.
Talentul său în arta teatrală s-a concretizat și în activitatea regizorală, punând în scenă peste 12 piese de teatru la Cluj, Turda și
Oradea. Dumnezeu l-a înzestrat și cu harul de a scrie stihuri și nu
oricum, ci cu o profunzime și gândire greu de egalat. Printre volumele
scrise și apărute amintim: „De vorbă cu domnul”, „Vremea cireșelor
amare“, „Voi veni cu fluxul“, „Psalmi“ etc.
Ca o încununare apoteotică a întregii sale activități, în 2004 devine
doctor în arte cu subiectul tezei de doctorat „Falstaff-tragicomicul
uman”, avându-l ca îndrumător științific pe profesorul universitar,
doctor Alexa Visarion.
Este o vorbă românească care spune: „După faptă și răsplată”
și aceasta nu a întârziat să vină. Pentru activitatea prodigioasă pe
tărâmul artei, Dorel Vișan a fost onorat cu 21 de premii, distincții
și decorații naționale și internaționale. Este membru a 7 asociații
culturale și de creație și membru al „Asociației revoluționarilor” din
România. În final ne vom referi la câteva aprecieri pe care critica
vremii le-a făcut despre activitatea colegului nostru.
Victor Tudor Popa: „Dorel Vişan este un mare artist. El trăiește în
provincie, dar este un artist al lumii, să nu vă mire această afirmație
care pare exagerată. Dacă marii regizori ai lumii l-ar vedea și l-ar pune
la lucru, Dorel Vișan ar stârni, sunt sigur de asta, uimirea…
The New York Times: „Dorel Vişan în rolul principal din filmul «Ia-

47

cob» este extraordinar, în special atunci când eşte singur în ultimele
20 de minute ale vieții tale”. Este mult, este puțin cât a făcut colegul
nostru vă las pe dumneavoastră să apreciați.
Pentru toate acestea și pentru multe altele am îndrăznit să aduc
un scurt Laudatio omului, actorului și educatorului Dorel Vișan.
Atât pe scândura scenei, cât și în fața camerei de luat vederi și
în alte împrejurări, Dorel nu a uitat să rămână acel dascăl modest,
serios, uman și un mare vizionar.
Să ne trăiești întru mulți ani!
Prof. Ioan Petran
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