CONTRIBUŢII

LA ISTORICUL SOCIETAŢII CULTURALE
„SALAGEANA" A STUDENŢILOR SALAJENI DIN
CENTRUL UNIVERSITAR CLUJ

In raportul asupra activităţii desfăşurate timp de 10 ani de ·către
Socictatea culturală „Sălăgeana" se afirmă, pe bună dreptate, că anul
1918 - cu cele trei momente ale sale - respectiv unirea Basarabiei,
Bucovinei şi Transilvaniei cu Patria Mamă, - n-a însemnat, de fapt,
sfîrşitul unei lupte duse de veacuri pentru realizarea unităţii şi independenţei naţiona 1le. Că, într-un fel, anul 1918 se revendică şi ca un început al unei noi lupte pe multe tărîmuri, intre care important este şi
cC'l <'ultural. Ţara era, după expresia lui Goga, un „must care fierbe" şi
era nf'voie de conştiinţe tari pentru ca procesul început la 1 Decembrie
Hll8 să rodească. Fără îndoială, toţi marii intelectuali şi-au reunit forţe
le, şi-au consolidat energiile pentru consolidarea unităţii naţionale, pentru propăşirea ţării în planul spiritual.
Studenţii n-au rămas pe dinafară. Incă din primii ani de după Unirea cea Mare ei s-au organizat în societăţi culturale, societăţi ce aveau
ca scop, în principal, culturalizarea satelor. Convinşi că românii merită
„o soartă vrednică de originea lor nobilă", studenţimea sălăjeană, „conştientă de datoria sa, s-a coborît în mijlocul satelor din rîndul cărora
s-a smuls - se spune într-un raport al societăţii - plină de avîntul specific tinerimii şi a început a răspîndi cuhura în mijlocul poporului dornicde ea" 1• Stăruind asupra scopului societăţii fondate în vara anului 1920,
la Zalău, autorul raportului, V. Breban, secretarul general al societăţii,
precizează că studenţii şi-au propus să facă „propagandă culturală cit
mai intensă în Sălaj, prin turnee culturale, conferinţe instructive în domeniul igienei. . . istoriei. . . înfiinţarea bibliotecilor populare ... " 2 etc.
Odată cu societatea s-a născut şi ideea de a imortaliza figura marelui bărbat de la 1848 - Simion Bărnuţiu - prin ridicarea unui bust
la Şimleu Silvaniei, bust ce urma să fie aşezat - după cum s-a şi întîmplat în vara anului 1930 -în faţa liceului românesc din oraşul de la
poalele Măgurii, liceu înfiinţat în toamna anului 1919 şi care, din iniţia
tiva lui Onisifor Ghibu - mare pedagog şi istoric, purta numele ilustrului ideolog al revoluţiei de la 1848 din Transilvania.
1 Dosarul Societ!ţil culturale „SAIAgeana" a studenţilor sâlăjeni din centrur
universitar Cluj, Actul nr. 119 /20 octombrie 1931. Dosar recent predat de autor la
Arh. Stat. Zalilu.
2 Ibidem.
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Rosturile acestei societăţi fiind de-acum clare, să urmarim, prin ani,
felul în care studenţii sălăjeni din Cluj au ştiut să le dea viaţă.
Pentru a se afla cit mai mult în mijlocul păturii de la sate, cea mai
apăsată de-a lungu•l vremii, cea care avea mai multă nevoie de lumina
ştiinţei, studenţii au declanşat o vastă activitate de înfiinţare de biblioteci populare. Pentru aceasta studenţii aveau nevoie de cărţi, pe care le
procurau fie din donaţiile făcute de către unii intelectuali sălăjeni şi de
către membrii societăţii, fie prin Despă.rţămîntul central al „Astrei" de
la Sibiu, fie apelînd la bunăvoinţa Ministerului Instrucţiunii Publice,
la instituţia din urmă cererile societăţii neavînd ecoul scontat. Adresînd
„Astrei" din Sibiu rugămintea de a le pune la dispoziţie, gratuit, cit mai
multe cărţi „cu conţinut moral, naţional (cultural), literar şi economic,
pe cari în numele „Astrei" să le împrăştiem printre plugari, înfiinţînc!
mai multe biblioteci săteşti" 3 , Gavril Tăutu, preşedintele şi Ionel Ciobanu, bibliotecarul societăţii îşi motivează acţiunile astfel: „Societatea
culturală „Sălăgeana" a studenţilor sălăjeni de la Universitatea d!n Cluj,
cunoscînd trecutul zbuciumat al populaţiei româneşti din comunele judeţului nostru Sălaj, opera destructivă şi de maghiarizare a fostului regim, simte şi azi, ca-n trecut, nevoia unei noi vieţi culturale şi sociale
la care trebuie adaptat poporul românesc din părţile ungurene"~.
Cu toate greutăţile datorate lipsei de fonduri şi prea puţinului e<!OU
de care s-a bucurat iniţiativa studenţilor sălăjeni la forurile centrale, în
primul de<!eniu de activitate au fost înfiinţate 14 biblioteci populare
printre care cele din Bocşa, Săcăşeni şi Someş Odorhei.
Ca odinioară serbări•le „Astrei", prezenţa studenţilor în satele judeţului se bucura de multă atenţie. Cărţile în număr de cel puţin 100 nu erau pur şi simplu obiectul de inventar predat şi primit. înfiinţarea
b:bliotecii era un prilej nimerit pentru a face educaţie patriotică, e<!Onomică, sanitară etc. şi pentru a îndruma publicul românesc să citească,
să se adape de la izvorul ştiinţelor. La Săcăşeni, bunăoară,
biblioteca
populară a luat fiinţă în 19 iulie 1931 în prezenţa „inteilectualilor români
din jur şi a multor poporeni" 5, ocazie cu care învăţătorul Alexandru
Sabou din Sanislău a vorbit despre însemnătatea bibliote<!ii, iar Ionel
Ciobanu, bibliote<!arul Societăţii „Sălăgeana", despre „Comoara sufletului românesc: port, limbă, datini". Aşa s-au petrecut lucrurile şi în ce•lelalte localităţi, societatea folosind conferenţiari din rîndul studenţilor,
precum şi apelînd la intelectualii satelor, puţini, cîţi erau atunci în satele noastre.
O altă modalitate prin care se urmărea nu numai adunarea fondurilor necesare ridicării bustului lui Simion Bărnuţiu şi acoperirii cheltuielilor impuse de .înfiinţarea bibliotecilor populare, dar, în principal culturalizarea poporului, era organizarea, din iniţiativa societăţii, a unor mari
serbări. Ele nu aveau un scop în sine, nu erau baluri pur şi simplu, ci
3
4

5

Idem, nr. 41/10 februarie 1931.
Ibidem.
Idem, nr. 94/19 iulie 1931.
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ocazii de a populariza cunoştinţele din diverse domenii acumulate de că
tre studenţi în anii petrecuţi în cetatea culturii din Transilvania - în
Cluj. La aceste serbări, ţinute în vacanţele studenţi'1or, găzduite de fiecare dată de altă localitate, erau invitate notabilităţile vremii, intelectualii din jur, foşti membri ai societăţii, şi, evident, poporul de rind din
localitatea respectivă, precum şi din cele învecinate. Deseori, la aceste
serbări, erau invitaţi solişti ai teatrelor de operă din ţară originari din
Sălaj. Serbări'le erau, întotdeauna, o reuşită. Conferinţele bine pregătite,
din diverse domenii, atmosfera sărbătorească, atrăgeau un număr mare
de participanţi. Chiar şi serbarea din decembrie 1930 de la Tăşnad a
fost „un succes moral datorită bunilor Români din Tăşnad" 6 • Exista riscul ca întîlnirea de la Tăşnad să nu-şi atingă scopul, datorită „crizei generale economice", după cum scrie dr. Virgil Mureşan, judecător în Tăş
nad şi care, oferindu-ne un tablou obiectiv al situaţiei economice a populaţiei în anii crizei, sorie mai departe: „Şi poate nici nu e bine atunci
cînd întreaga pătură ţărănească geme în o deznădejde pentru care cei de
sus nu au o soluţionare pînă e 'timp, ci îşi fărîmiţează energiile în discuţii ibride, ca pătura intelectuală să să distragă (nu „distreze"? n.n.),
atunci cînd şi inte'1ectualilor - cu puţine escepţii - le lipsesc fondurile
financiare de a sprijini după cuviinţă manifestarea patriotică ce p:ă
nuiţi. Banii ce s-ar cheltui cu o petrecere lipsită de căldura ce o are omul
mulţumit, ar avea o mai bună întrebuinţare a îndulci sărbătorile copiilor lipsiţi parte de pîinea de toate zilele" 7 . Afirmaţia are desigur o valoare cel puţin discutabilă.
Dincolo de bibliotecile înfiinţate, de numeroasele conferinţe ţinute
în multe 'localităţi din Sălaj, în serbările organizate, „cea mai frumoasă
iniţiativă a societăţii", în primul deceniu de existenţă, a fost „ridicarea
şi dezvelirea bustului marelui bărbat Simion Bărnuţiu la Şimleu Silvaniei "q. Ideea de a aduna fonduri pentru o astfel de operă, artistică şi culturală totodată, a fost lansată în 1922, cînd, în 20 august, s-a desfăşurat,
la Şimleu Silvaniei, Congresul generai al studenţilor sălăjeni, reuniune
la care au participat o seamă de intelectuali din Sălaj şi din ţară, intelectuali ce au rămas, în cea mai mare parte, alături de studenţi, sprijinindu-le şi încurajîndu-le iniţiativele şi acţiunile. Printre aceştia, Ioan
Ossian, directorul Liceului „Simion Bărnuţiu" şi Alexandru Aciu, prefectul Sălajului care, pentru meritele lor în această direcţie, au fost „proclamaţi" membri de onoare ai societăţii în 1931 cînd, la Zalău, a avut
loc aniversarea a zece ani de activitate.
Fondurile necesare realizării bustului au fost adunate ani în şir.
Participă la realizarea fonduri1or necesare şi comitetul de părinţi de la
Liceul „Simion Bărnuţiu" din Şimleu Silvaniei, precum şi intelectualii
români din Sălaj. Totuşi, în februarie 1930, fondul nu depăşea suma de
60.000 lei, ceea ce, după cum se consemnează într-un „Apel" publkat
u Idem, nr. 37 /26 ianuarie 1931.
7 Idem, nr. 20 /21 decembrie 1930.
s Idem, nr. 41/decembrle 1930.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

V.DARABAN

690

în ziarul „Meseşul, „nu e de ajuns. Rugăm pe toţi Românii din Sălaj să
ne sprijinească in acţiunea întreprinsă ... " 9 • Tot din paginile ace'1ui ziar,.
dintr-un articoll semnat de George Culic, secretarul general al societăţii,
reţinem că „ ... Ideea ridicării bustului în oraşul Şimleu Silvaniei,
în
faţa liceului de băieţi, a fluturat de mult pe buzele antecesorilor noştri.
Ba unii din ei au şi lucrat în direcţia aceasta. Se vede însă că ocupaţii'le
cotidiene, grijile şi neajunsurile multiple au făcut ca realizarea lui să întîrzie"10.
Dezvelirea bustului a avut loc în 7 septembrie 1930, într-o atmosferă entuziastă, cu participarea întregului Sălaj şi a multor personalităţi
politice şi culturale a•le vremii. Ion Breazu, prezent la Şimleu Silvaniei,
scria: „Norocul a fost că au încredinţat opera unui artist care face cinste·
plasticii româneşti, Romul Ladea ... una din marile nădejdi ale sculpturii
noastre. Astfel s-a întîmplat ca cea dintîi încarnare în bronz a lui Simion
Bărnuţiu să fie un act demn de glorioasa lui memorie. Cuvîntul ţării l-a
rostit însuşi prim-ministrul Iuliu Maniu. Şi era cine să-l asculte. Tot Să
lajul .coborîse să facă act de închinare bronzului" 11 •
Societatea culturală „Sălăgeana" a colaborat, nu numai în cazul de·
faţă privind realizarea bustului Jui Simion Bărnuţiu - , dar şi la realizarea bibliotecilor popula.re, a conferinţe'lor şi serbărilor cu Societatea
culturală a studenţilor sălăjeni „S. Bărnuţiu" din Oradea, societate care
a contribuit, moral şi material, la împlinirea dezideratului studenţilor
sălăjeni din Cluj. De fapt, între cele două societăţi a existat o adevărată ·
colaborare, Societatea „Sălăgeana" sprijinind orădenii în efortul lor de·
a aduna fonduri pentru ridicarea statuii lui Vasile Lucadu.
Societatea culturală „Sălăgeana" a fiinţat pînă în 1940, cînd, prin
Dictatu[ de la Viena, o parte din Transilvania - inclusiv Clujul - este·
samavolnic cedată Ungariei.
Din păcate documentele pentru acest ultim deceniu lipsesc. 1n baza:
unor mărturii ((Ionel Ciobanu, fostul bibliotecar al societăţii etc.) ne pu-·
tem face o idee despre activitatea desfăşurată, în esenţă o continuare a
celei desfăşurate în primul deceniu al existenţei sale.
Alte biblioteci, pe lingă cele 14 înfiinţate în primul deceniu de existenţă, au [uat fiinţă în satele sălăjene. Conferenţiarii societăţii au cutreierat satele sălăjene, iar în preajma anului 1940, cînd revizionismul maghiar a luat forme acute şi violente, studenţii societăţii, alături de toţi
românii sălăjeni, şi-au manifestat patriotismul fierbinte, fiind la înăl
ţimea „programului naţional" pe care şi-l formulaseră cu două decenii
în urmă.
VALENTIN DARABAN"

s

Meseşul, Zalău,

an VI, nr. 5/6 februarie 1930.

1-0

Ibidem.

11

Societat"!a de Mdine", Cluj, an VII, nr. 17-18/15 septembrie 1930, p. 332 ..
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CONTIRIBUTIONS A L'IDSTOmE DE LA SOCI~ CULTURELLE
„SALAGEANA" DES €TUDIANTS DE SALAJ DU CENTRE
UNIVERSITAIRE DE CLUJ

((Re sume)
L'auteur de la presente etude se joint par ces pages, aux autres chercheurs
qui ont ecrit - assez rarement c'est vrai - sur le râle des societe culturelles des
etudiants durant la periode 1920-1940.
Les etudiants de SAlaj du centre universitaire de Cluj se sont reunis dans
la societe „SălAgeana" qui a existe entre 1920-1940, jusqu'a l'occupation de la
Transylvanie par l'Hongrie hortyste, action soutenue par l'Allemagne de Hitler et
par l'Italie de Mussolini.
Pendant les dewi: decennies d'existence de la „SălAgeana", les etudiants ont
participe a la diffusion de la culture parmi les Roumains des villages, â la creation des bibliotheques populaires, aux conferences, festivites etc.
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