
CASTELUL ABANDONAT
Castelul din Buia, unul dintre cele mai importante monumente istorice ale Sibiului, a fost lasat in
paragina. In urma cu 30 de ani aici era sediul CAP-ului.
  A apartinut unor mari familii nobiliare, principelui Transilvaniei si lui Mihai Viteazul, a gazduit un
dispensar, maternitatea si depozitele CAP-ului. Martor tacut al istoriei, castelul din Buia este acum in
pragul prabusirii. , Aflat intr-o continua degradare de la mijlocul anilor '70, castelul nu mai are acum nici
o speranta de supravietuire desi, de ani buni, este inclus in Planul National de Restaurare al Ministerului
Culturii si pe listele mai multor ONG-uri, a Consiliului Judetean sau a Directiei pentru Cultura si Culte
Sibiu, ca monument istoric aflat in mare pericol. Singurii care deplang situatia jalnica a monumentului
sunt satenii din Buia, batranii care au apucat sa vada castelul in toata splendoarea sa.
  Batranul de 600 de ani
  Desi acum este catalogat drept monument in "stare de ruina, cu probleme statice deosebite si in pericol
de prabusire", castelul de la Buia s-a aflat, secole de-a randul, printre cele mai vechi si impunatoare
realizari arhitectonice sibiene.
  "Eu consider acest castel drept unul dintre cele mai importante monumente istorice sibiene si chiar din
intreaga Transilvanie. L-am inclus in fiecare an, incepand cu 2001, pe lista obiectivelor incluse in
Planului National de Restaurare dar nu am primit deocamdata nici un ajutor de la minister. Cred ca pentru
lucrarile extrem de urgente e nevoie de aproximativ 50.000 de euro. Pentru o restaurare generala sunt
necesare insa milioane bune", crede Ovidiu Calborean, consilier in cadrul Directiei pentru Cultura Sibiu.
Desi primirea acestor bani aduce mai mult a utopie, Calborean se declara increzator si afirma solutia va fi
gasita. Cand si cum nu stie insa nimeni.
  
  Cadou pentru Mihai Viteazul
  Buia este o veche posesiune nobiliara ce apartinea comitilor de Calvasar, mentionata pentru prima oara
intr-un document din 1296 . Castelul, pe care il va stapani si Mihai Viteazul, a fost construit, potrivit
cronicilor familiei Bolyai, in cursul secolului al XV-lea. 
  In secolul urmator, ajunge in posesia comitelui sasilor Marcus Pemflinger, care il pierde insa, prin
confiscare in 1529, Buia devenind astfel posesiune princiara.
  In ianuarie 1597, in cursul unei vizite la Alba Iulia, principele Sigismund Bathory ii daruieste intreg
domeniul Buia, ce cuprindea aproximativ 30 de sate situate intre Tarnave si Olt, lui Mihai Viteazul.
  Odata cu trecerea lui Mihai, prin Sibiu, spre Buia, consemnata in 27 ianuarie 1597, domnul muntean
initiaza lucrari de infrumusetare a castelului. Obtine ulterior un statut superior in privinta impozitarii si
confirmarea stapanirii domniei muntene in cadrele unei imunitati depline.
  Dupa numai doi ani insa, dupa venirea cardinalului Andrei Bathory in fruntea Principatului, toate
posesiunile din Transilvania ale domnului tarii Romanesti sunt confiscate. Mihai le redobandeste in
toamna aceluiasi an dupa victoria de la selimbar asupra lui Andrei Bathory dar le pierde din nou dupa
lupta de la Miraslau.
   
  Mostenirea pierduta
  Dupa moartea marelui voievod, fiul sau Nicolae Patrascu, cu toate ca se considera mostenitorul de drept
al castelului, nu poate intra in stapanirea domeniului. Castelul era cerut, la 14 sptembrie 1602 imparatului
Rudolf al II-lea, si de Radu serban, succesorul lui Mihai Viteazul. Nobilimea maghiara se opune insa si
de aceasta data.
  Vaduva lui Nicolae Patrascu, Doamna Ana, va incerca si ea dupa moartea fiului lui Mihai Viteazul
(1627), in 1635, sa obtina confirmarea dreptului asupra acestor posesiuni. Castelul de la Buia nu avea sa
mai intre insa nicodata in stapanirea urmasilor domnului muntean, cu toate demersurile acestora. "A
ramas al ungurilor. Pe ultimul grof maghiar, Bela, l-am cunoscut si eu prin '29. Dupa moartea lui la castel
a fost dispensarul si casa de nasteri. Copii mei s-au nascut acolo in '58 si '59. Mare pacat ca s-a ales
praful de el", spune cu amaraciune Irom Nistor, un satean de 76 de ani ce a trait toata viata in Buia. 
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  Magazie pentru CAP
  In anii '60 dispensarul a fost mutat la scoala maghiara iar castelul vechi de jumatate de mileniu a fost
luat de CAP.
  "L-am luat noi, colectivul, si am facut magazii din camerele alea. Am primit niste bani de reparatii prin
'65, cu care am refacut biserica si am schimbat tiglele. In 1974 ne-am mutat si noi de la castel si s-a ales
praful de tot", povesteste Irom Nistor, fost sef al CAP-ului local.
  Nici dupa Revolutie situatia nu s-a ameliorat. "Necesara interventie de urgenta s...t se impune un proiect
de reabilitare generala, restaurari si reconversie", recomanda Consiliul Judetean Sibiu acum cativa ani.
Timpul a trecut si nu s-a intamplat nimic.
  "Castelul este in administrarea comunei seica Mare dar nu ne-am ocupat de el aproape deloc. Nu avem
fonduri pentru asa ceva. Acum cateva saptamani am discutat cu domnii de la serviciul de patrimoniu
imobil din cadrul Directiei Judetene pentru Cultura dar au ridicat din umeri. Am inteles ca nu mai are rost
sa intreb si ca ar trebui sa o las balta", explica impasul primarul din seica, Ioan Anghelina.
  Desi Ovidiu Calborean, consilier in probleme de Patrimoniu Imobil, din cadrul Directiei pentru Cultura,
este increzator in viitorul castelului, declarat monument istoric inca din 1956, situatia de la fata locului il
contrazice. Ruina care a ramas pe locul unde odata era impunatoarea constructie nu lasa loc de indoiala.
  
  Dezamagirea satenilor
  Cand vine vorba de "castelul lor" satenii din Buia sunt extrem de interesati. In majoritatea caselor din
sat gasesti date despre istoria edificiului si persoane preocupate de soarta sa. Batranii subliniaza in cartile
de istorie paragrafele in care e mentionat Castelul Bolyai si au consemnat in caiete legendele legate de
secularul edificiu.
  "Sunt in Buia de numai patru ani si mi se pare un monument extraordinar. Nu inteleg cum a putut ajunge
in halul asta. Eu am strans dosare intregi cu date despre castel, am xeroxat carti publicate la inceputul
secolului si am discutat cu mai multi profesori din Cluj pe tema asta. Am fost ghid OJT in Cluj 17 ani si
nu pot sa cred ca dintr-un asemenea monument a ramas doar o ruina", spune revoltat septuagenarul
Mircea Horia Santa.
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