PREOCUPARI DE ISTORIE IN PUBLICISTICA
SALAJ ANA INTERBELICA

Intre coordonatele majore ale neamului nostru, lupta seculară a tuturor românilor pentru unitatea statală are caracterul unei permanenţe.
Conştiinţa apartenenţei la acelaşi popor, mai apoi la aceeaşi naţiune, pe
baza legăturilor fireşti de natură teritorial-economică, lingvistică, pe baza
tradiţiilor de luptă şi a idealurilor comune, i-a determinat pe români să
lupte cu o consecvenţă rar întîlnită pentru unirea într-un singur stat.
Momentul 1918 reprezintă ;pentru istoria naţiJonală nu numai sfkşitul
fericit al unei evoluţii de veacuri a societăţii româneşti, realizarea României Mari, fiind în acelaşi timp o premiză esenţială în accelera<rea
dezvoltării economico-sociale ulterioare a ţăTii.
. Ingemînarea legică şi fructuoasă a actului politic cu cel economic,
în existenţa locuitorilor Sălajului după 1918, atrage după sine în mod
obiectiv cor'OO.arul cU'l!tural, iCU pandant decisiv în apariţia şi difumrea
numeroaselor periodice în limba română apairţinînd diferitelor partide,
grupări politice, asociaţii cu1turale sau instituţii şcolare.
Publicistica ·românească sălăjană continuă să fie şi în această perioadă un suport moral solid al aspiraţiilor social-politice, o pilduitoare
-şi permanentă tribună de luptă, avangardă a conştiinţei patriotice, permanent rezervor de energii şi comandamente sigure în educa-rea şi păs
trarea credinţei în mai bine a locuitorilor acestor meleaguri.
In cele ce urmează ne propunem ca pe baza periodicelor sălăjene
interbelice păs.trate în depozitele Bibliotecii Centrale Universitare din
Cluj-Napoca să evidenţiem cîteva probleme de istorie naţională sau locală care şi-au găsi·t o largă dezvoltare în paginile lorl,
Deşi gazetele sălăjene interbelice n-au fost publicaţii care să-şi propună
ariume cultivarea istoriei, acestea din urmă a fost o componenţă esenţială, un
~le'ment de referinţă încorporîndu-se adeseori articolul politic. Cu stăruinţă gazetarii sălăjeni s-au aplecat asupra istoriei naţionale, năzuind la o corectă restituire a ei, convinşi că o reală reconstituire nu poate şi nu trebu'ie să încalce limitele adevărului istoric. Aceştia, cit şi colaboratorii dinafară, de multe ori personalităţi culturale ori politice de prim rang, rnil'itau în paginile acestor gazete
pentru o cultură naţională strîns ancorată în istoria noastră, ca şi în realităţile
contemporane lor, condiţie indispensabilă omogenizării spirituale propuse. In acest
context general putem înţelege importanţa care se dă în aceste publicaţii problemelor de istorie naţională, folosite în mare parte ca arme în lupta poporului
nostru pentru consolidarea României întregite, pentru păstrarea statu-quo-ului teritorial stabilit prin voinţa poporului român şi confirmat prin Conferinţa de pace
de la Paris.
1

Au intrat în aria

noastră

de documentare

următoarele

publicaţii

sălăjene:

Gazeta de duminecă (1920-1937), Gazeta Săla;ului (1931-1938), Meseşul (19251931), Plugarul (1923-1925), Redeşteptarea (1928), Săla;ul (1920-1929), Săla;ul Nou
(1934), Steaua (1926), Şcoala noastră (1924-1931, 1932-1940), Ţara Silvaniei (1940),
precum şi două gazete ale liceului „Simion Bărnuţiu" din Şimleul-Silvaniei: .11le.xandru Vlahuţă (1923), Stropi de rouă (1937-1938).
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lncercînd o eşalonare în timp a materialului din intervalul 1920-1940, obo frecvenţă mai mare a articolului istoric în primii ani apropiaţi de evenimentele din decembrie 1918, scăzînd apoi treptat pentru a primi un nou imbold
după anii 1933-1934, dnd pe arena politică internaţională se face tot mai insistent auzit glasul revizionismului ungar. Manifestările prilejuite de sărbătorirea
zilei de l decembrie, cît şi prezentarea figurilor celor ce şi-au asumat răspunde
rea înfăptuirii marelui act istoric al unirii, sînt şi ele ocazii de înfierare a provoca1ilo1 revizioniste. Gazeta „Şcoala noastră" de pildă inaugurează incepînd cu·
numărul 4-6 din 1934 un ciclu de articole cu caracter declarat antirevizionist ca
răspunsuri la atacuri venite dinafara graniţelor, adunate la „pagina antireviziGnistă", care se deschide semnificativ în numărul amintit cu aprecierea lui N.
Titulescu, dUp<i care „unitatea noastră naţională este rodul unor suferinţi milenare. Acei care bi fac iluzii că vor schimba graniţele ţării noastre, se vor izbi
de logica implacabilă a dreptului şi de rezistenţa hotărîtă a fiinţei noastre naţio
servăm

nale"~.

Materialul istoriografic conţinut are un profil foarte variat, de ia studii ~i
polemici, comentarii critice, notiţe bibliografice şi recenzii, pîn<i la articole de
popularizare, prezentări de documente sau fragmente din opere istorice mai întinse.
O spam;i de arlicole au în obiectiv probleme de diplomatică şi etnografie, de istorie militar<i, ori apelează aJesea la ştiinţele adiacente cu care istoria vie în
contact şi de a căror cercetări se foloseşte: statistica, onomastica, memorialistica,
liten.tura, evocările şi povestirea istorică. Tematica lor îmbrăţişează în cea mai
JJ1iare parte aspecte transiilvane, dar nu uită să cuprindă în aria preocupărilor,
nici problemele Moldovei şi Tării Româneşti, de la formarea lor ca state feudale
independente pînă la articole privind participarea României la primul război
mondial.
Numeroase sînt articolele şi studiile care se referă la istoria Sălajului. Din
punct de vedere dialectic, cit şi istoriografic era limpede că prezentarea istoriei locale trebuie să se integreze organic istoriei naţionale, aşa cum unitară a fost inSă<;ii dezvoltarea noastră ca popor şi naţiune cu toate vicisitudinile veacurilor. Incercarea de a lămuri cadrul istoric local, departe de a reprezenta un regionalism
îngust, s-a concretizat în publicarea unor studii, însemnări sau note care se referă
la toate aspectele majore ale istoriei Sălajului trecute sau contemporane autorilor.
Gazetele sălăjene interbelice nefiind publicaţii de istorie propriu-zise, puţini
dintre cei care au colaborat la ele au avut pregătire istorică. Evident, că aceste
împrejurări nu trebuie să ducă la îndepărtarea oricărui accent critic în receptarea
informaţiilor istorice oferite de ele. Important in cazul de faţă, pentru . fixarea
valorii preocupărilor istorice din publicaţiile citate, este faptul dacă autorii-colaboratori, au dovedit gindire istorică sau dacă au fost simpli inşiruitori de documente,
ori compilatori ai expunerilor altora, sau au încercat ei înşişi interpretarea documentelor, a fenomenelor şi evenimentelor pe care le-au abordat. Sigur, nu tot
ceea ce s-a tipărit în aceste gazete despre istoria naţională sau istoria Sălajului
poate fi reţinut ca operă istorică, autorii respectivi neavînd în multe cazuri asemenea intenţii. Au fost şi unele interpretări greşite, s-au făcut şi unele exagerări,
dar minusurilor de ordin ştiinţific timpul le-a găsit de atunci corectivul necesar.
Sînt însă şi realizări interesante, unde aflăm nu numai o bună expunere a faptelor, dar şi o interpretare a lor, autorii reţinînd adevărul fundamental că scrierea
istoriei presupune necontenit apel la izvoare. Din această lăudabilă stăruinţă a
ieşit numai ci5tig pentru scrierea istoriei Sălajului, întrucît s-au publicat multe
şi însemnate documente cu cea mai mare rigurozitate 5tiinţifică, care nu pot fi
neglijate de cercetătorul de astăzi din motive nu doar de ordin istoriografic, ci
impuse de valoarea reală a celor scrise.
Cu mici excepţii cînd s-a obţinut colaborarea unor personali!<'iţi istorice di:primă mărime, solicitate cu diverse contribuţii sau numai prin prezentări şi populariziiri de opere, semnatarii materialelor de istorie din aceste publicaţii sînt locainiri, gazetari de profesie, profesori sau simpli învăţători.
Un loc aparte în galeria condeierilor sălăjeni ocupă I. Ardeleanu St>nior, învăţ;ilor, figură cunoscută prin preocupările sale istoriografice asidue, mereu pre2 M. Olariu, Liga Antirevizionistă (conferinţă la adunarea
torilor din plasa Zalău), în Şcoala noastră, nr. 46, 1934, p. 184.
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zent în paginile periodicelor sălăjene. Din marea moştenire a trecutului, prin efortul
sistematic de despuiere a informaţiilor arhivistice, Ardeleanu Senior reţine ideea
unităţii civilizaţiei româneşti, a unităţii culturii naţionale pe deasupra hotarelor
politice. lntr-o viziune nouă asupra istoriei, el recomandă o direcţionare a cercetării istoriografice spre o mai aprofundată viziune global românească a istoriei
naţionale: „Istoria e materia chemată a întări sentimentul demnităţii naţionale,
sentimentul patriotic, e' făclia la intrarea pe poarta viitorului. Ea ţine treaz în
sufletul omului dragostea -de tot -ce e naţional, ori patriotic, alimentează focul acestei drngoste ... Nu faceţi regionalism, din toate acestea (n.n. mijloace şi modalităţi
de prezentare a istoriei în şcoli) să reiasă clar că unirea din zilele noastre nu e
fructul numai al Muntenilor, nici al Moldovenilor, nici numai al nostru, ci a tuturor deopotrivă, pe această temă am acţionat după împrejurări, succesiv şi uneori
simultan" 3 • Adeseori el stăruie pe marginea instrumentelor de lucru a~e _istoricului
care. necesită o egală comutare a interesului spre problemele publicării colecţiilor
de· documente şi corespondenţă, într-un cuvînt spre toate categorii.le de lucrări
menite să SC'Urteze timpul de documentare, îngăduind prelungirea aceluia de selecţie şi interpretare. Recomandă drept surse de documentare p.entru obţinerl'a unei
informaţii complexe, cataloage de biblioteci şi arhive, indici de publicaţii, 9icţio
n3ll"e, bibliografii, biobibliografii, repertorii. Inevitabil, Airooleanu Senior vede scrisul
istoric drept o muncă istovitoare "şi -îndelungată, fiind precedată de adunarea şi
sistematizarea materialului documentar, mergîndu-se adesea pînă la întocmirea de
liste în care se poate descoperi chiar punctul de pornire a ceeace reprezintă „bibliografiile de recomandare".
ln opera de popularizare a trecutului românesc contribuţii valoroase _şi-au
adus de asemenea, Laurenţiu Bran, Leontin Ghergariu, Graţian M<ircuş, Simion
Oros şi mulţi alţii. Concentraţi cu insistenţă asupra desfăşurărilor istoriei naţionale,
propunîndu-şi o restituire corectă a fenomenelor şi evenirp.entelor, aceştia, cit şi
ceilalţi semnatari ai articolelor cu conţ\!1Ut istoric, au căutat să ofere generaţiei
împlinirilor naţionale o lecţie de realism necesar marilor clipe de decizie.
ln funcţie de evenimentele sau fenomenele social-politice ale perioadei care-i
prilejuiau apariţia, materialul istoriografic conţinut în publicistica sălăjană interbelică poate fi sistematizat în mai multe categorii.
a) Articole ocazionate de aniversarea unor date importante, legate de o seamă
de evenimente din istoria noastră ·naţională. Este categoria care oferă cel mai mult
material. Sint articole scrise cu prilejul sărbătoririi unor date importante: l decembrie 1918, 24 ianuarie 1859, 3/15 mai 1848, 9 mai 1877 etc., sau aniversării unor
jubilc:>e. de 10, 20 de :ani de ·la actul desăvîrşirii statului naţional unitar român,
jumătate de veac de la proclamarea indepe_ndenţei R_omâniei (1927), 150 de ani de
la răscoala lui Horea, Cloşca şi Crişan (1934), 5 secole de la răscoala de la Bobîlna (1937), 75 de ani de existenţă a Astrei în Sălaj etc. Ca modalităţi de exprimare majoritatea articolelor sînt evocări, care scrise într-un stil entuziast încearcă
.să reconstituie peste ani atmosfera acelor zile.
b) Materiale care evocă personalităţi cu rol activ în istoria naţional<"t sau
loC'ală. Apar elogiate îndeosebi personalităţi marcante ale generaţiei unirii, fruntaşi
ai românilor ardeleni, dar şi din vechea Românie, călăuze în lupta pentru înfăp
tuirea marelui ideal. Aniversarea unui număr de ani de la naşterea sau dispariţia
lor, sărbătorirea unor momente din viaţa şi activitatea lor, prezentarea festivită
ţilor de dezvelire a unor monumente sau plăci comemorative închinate amintirii
lor, sînt prilejuri de a prezenta publicului cititor scurte biografii sau crîmpeie
din lupta lor pe tărîm naţional sau social. Prin frecventa mare a articolelor despre
ei, se detaşează figurile sălăjene, dintre care în prim-plan se află Simion Bărnuţiu
')i Gheorghe Pop de Băseşti.
c) Materiale de istorie locală, social-politică snu cultural-biserin>asct:, CTrUpate
pe cicluri de articole frecvent întîlnite în majoritntea gazetelor cercetate cum sînt:
„Din trecutul Sălajului", „Din arhiva judeţeană", „Din trecutul învăţămîntului
românesc din .Sălaj", „Din trecutul dăscălimii sălăjene", „Oameni mari ai Săla
jului" etc. Dacă încercăm o grupare a acestor preocupări, constatăm că ele au cua I. Ardeleanu Senior, Istoria în
nr. 1, 1932, p. 11-12.

şcoalele
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prins istorie economico-socială şi demografică, istorie politică, istorie culturală şi
bisericeascâ. Ele acoperă istoria Sălajului din antichitate pină la desăvirşirea statului naţional unitar român, caracterizîndu-se prin interesul constant manifestat
faţă de problemele politice, naţionale sau culturale, ce trebuiau rezolvate cit mai
curind în concordanţă cu aspiraţiile poporului român de pe aceste meleaguri.
Remarcăm de asemenea, la problematica sălăjană numărul mare al monografiilor
de localităţi, instituţii şcolare sau biserici.
d) Materiale care tratează unele probleme de istorie universală, a căror pondere este însă foarte mică faţă de maximul interes îndreptat spre istoria poporului
român•.

Toate aceste materiale a căror prezentare am făcut-o succint mai sus
şi pe care selectiv le prezentăm în anexă, contribuie nu numai la îmbogăţirea faptică şi ideatică a cunoştinţelor despre istoria Sălajului, ci în
acea!?i măsură vin să îmbogăţească pati"imoniul atestatar al unui trecut

glorios de luptă al neamului românesc.
Presa sălăjeană interbelică, integrată organic presei româneşti angajate, este în chip practic o formă a avangardei timpUtlui, un fact.or a!
conştiinţei civice a intelectualităţii noastre. A fost o tribună istorică, de
aceea ea nu poate fi .privită în afara întregului flux al presei progresiste
româneşti. Studiile istorice încetează să mai fie doar nişte auxiliare puternice ale acţiunii politice iar restituirea critică a faptelor devine o necesitate.
Animaţi de dorinţa sinceră de a îmbogăţi zestrea documentară privitoare la trecutul românesc, gazetarii sălăjeni au elaborat un bogat material istoric informativ şi interpretativ. Analizat critic, el poate constitui
o sursă de cunoaştere importantă îndeosebi pentru •timpul şi locul unde
documentele sînt mai puţin convingătoare sau lipsesc.
VIOREL T0$A

ANEXA
:Repertoriu selectiv al contribuţiilor istorice din publicistica
be1icâ despre trecutul României şi al Sălajului.

sălăjană

inter-

A. Istoria Romdnm
1. ACIU, Al. Acte istorice despre adunarea de la Alba Iulia. Gazeta de duminicii,
1923, nr. 40, p. 1-2.
2. ACIU, Al. Avram Iancu şi conştiinţa naţional4 a românilor din Ardeal. Gazeta
de duminecd, 1924, nr. 36, p. I.
3. ACIU, Al. 1nsemn4tatea ;uridicd a actului unirii de la 1 decembrie 1918 din
Alba Julia. Gazeta de duminecd, 1923, nr. 41, p. I.
4. ACIU, Al. Sufletul Ardealului la Alba Julia. Meseşul, 1923, nr. 40, p. 1.
5. ARDELEANU, I. S. Istoria in şcolile din Transilvania. Şcoala noastră, 1932, nr.
l, p. 9-12.

' Articole de istorie universala slnt: Constantirt cel Mare ca apărătorul şi organizatorul bisericii creştine, in Meseşul, nr. 17-18, 1925, p. 2; Cucerirea Ameridi, ln SălaJul, nr. 15, 1922, p. 1-5; G. Matietanu, Cronica primului război m.ndial, in Meseşul, nr. 31--41, 1927, p. 1-2;
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6. ARDELEANU, I. S. In amintirea p4rintelui dr. V. Lucaciu. Şcoala noastră, 1932,
nr. p. 351-353.
7. Aurel Vlatcu la 10 ani de la dispariţie. Plugarul, 1923, nr. 18, p. 1.
Iii. Avram Iancu la 100 de ani de la naştere. Plugarul, 1924, nr. 17, p. 1.
9. BARIŢIU, G. Studif şi articole. Meseşul, 1927, nr. 8, p. 2-3 (fragment).
10. BALCESCU, N. CălugăreRii. Meseşul, 1927, nr. 18, p. 1-3 (fragment).
11. BARBAT, V. Sărbătorirea implinirii a jumătate de veac de la declararea independenţei Rom4niei. Gazeta de duminecă, 1927, nr. 19-20, p. 2.
12. BATINAŞU, G. l Decembrie 1918. Şcoala noastră, 1938, nr. 10, p. 340-342.
13. BOŢAN, V. Cultul limbii ca mi;loc al unit/iţii noastre naţionale. Şcoala noastră,
1924, nr. 7-8, p. 112-115.
14. BRAN, L. Dtn revoluţia anilor 1848-1849. Gazeta Sălajului, 1938, nr. 6, p. 2-3.
15. Cff.ffilŢESCU, R. /natnte cu 10 ani sau intrarea Romdniei tn războiul mondial.
Consiliul de coroană din 14/27 august 1916 de la Cotroceni. Gazeta de duminecă,
1926, nr. 33-34, p. 1.
16. CIPARIU, T. Puterea de viaţă a naţiunii. noastre. Meseşul, 1927, nr. 9, p. 2-4.
17. CIUPE, I. Conştiinţa naţională. Şcoala noastră, 1936, nr. 4, p. 161-163.
18. CIURA, Al. Părintele Vasile Lucaciu. Gazeta Sillajului, 1936, nr. 3-4.
19. Comemorarea procesului Memorandumului. Meseşul, 1928, nr. 18-19, p. 3.
2tl. CORNIŞ, P. Gh. Horea, Cloşca şi Crişan fn oglinda rebreniană. Şcoala noastri1,
1940, nr. 1, p. 169-183.
21. CRISTEA, N. Centenarul lui Avram Iancu. Şcoala noastră, 1924, nr. 11-12, p.
22. DAVIDOVICI, A. Viaţa romdnilor din dreapta Dunilrii de la Aurelian plnă la
mtemeierea Principatelor Romdneşti şi influenţa lor asupra celor din stinga
Dunării. Alexandru Vlahuţă, 1923, nr. 1-3, p. 1-3.
23. DAIANU, E. Un dascăl dispdrut; Jon Pop Reteganul. Şcoala noastră, 1939, nr.l
2, p. 17-19.
24. DIACONOVICI, C. Avram laiicu. Gazeta de duminecii, 1924, nr. 34-35, p. 2.
25. Din trecutul nostru: Proclamaţia lansatd de Maria Tereza la 9 aprilie 1761 pentru rtilvilirea mişcărilor cu caracter religios din Ardeal. Sălajul, 1924, nr. 4,
p. 3-4.
26. FLOCA, A. Activitatea culturală a părintelui Vasile Lucaciu. Şcoala noastri1,
1937, nr. 3, p. 61---67.
21l. Fragment din cuvintarea lui Simion Bărnuţiu ţinută la Blaj fn ziua de 3/15
mat 1848. Sălajul, 1923, nr. 3, p. 3.
28. GAVRIŞ, E. Arta poporului nostru. Gazeta Sălajului, 1937, nr. 14, p. I.
29. GHERGARIU, L. Gtnduri la 1 decembrie. Gazeta Slilajului, 1936, nr. 1-2, p. 1.
30. GHERGARIU, L. 1 decembrie. Şcoala noastr4, 1928, nr. 20, p. 487-488.
31. GHEŢIE, I. 1918. Şcoala noastră, 1934, nr. ~. p. 229-231.
~- GOGA, D. O si1rbi1toare a românismului, 75 de ani de existenţă a AstTei. Şcoala
n.oastră, 1936, nr. 8, p. 261-264.
33. GOGA, O. Avram Iancu. Sillajul, 1924, nr. 13, p. 1-3.
34. lORGA, N. Aniversarea unirii. Şcoala noastr4, 1938, nr. 10, p. 342-350.
35. IORGA, N. Hotarele de apus ale poporului romdnesc. Meseşul, 1927, nr. !6,
p. 1-3.
36. IORGA, N. Vechile organisme politice ale rom.dnilor din Ardeal. Meseşul, 1928.
nr. 24-25, p. 2--3.
37. KOGALNICEANU, M. Cuvfnt introductiv Za cursul de istorie naţională. Meseşul,
1927, nr. 10, p. 2-3 (fragment).
38. LAPEDATU, Al. Moartea lui Mihai Viteazul. Sălajul, 1927, nr. 9-10, p. 1-2.
39. LOBONŢIU, E. Un străvechi leagăn al culturii. Plugarul, 1924, nr. 8, p. 1.
40. LUPAŞ, I. Comemorarea lui Avram Iancu. Gazeta de duminecii, 1924, nr. 24,
p. 1.
41. MARC:UŞ, G. Alba Iulia 1918 in imagini. Gazeta Siila;ului, 1936, nr. 1-2, p. 2.
42. MARCUŞ, G. Ciobanul şi ideea latinităţii. Badea Cîrţan în discuţia parlamentului. Gazeta Sdlajului, 1936, nr. 3-4, p. 5.
4:J. MARCUŞ, G. Minunata întimplare de la Carei. Un episod din viaţa lui I. Buteanu.. Gazeta Sălajului, 1937, nr. 14, p. 2-3.
44. MARCUŞ, G. Moartea lui I. Butea.nu. Din memoriile lui Vasile Moldovan, des'[IT'e tribunul de la 1848. Gazeta Săla;ului, 1938, nr. 2-5, 10-15, 17-19.
-
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45. MĂRCUŞ, G. O aniversare: cinci veacuri de la răscoala din 1431. Gazeta Sillajului, 1937, nr. 16, p. 1.
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HISTORICAL CONTRIBUTION IN NEWSPAPER WRITINGS FROM SALAJ
BETWEEN THE TWO WORLD WARS
-~~·„1.t.IA

(Summary)
The paper proposes that, basir~ on newspaper writing~ from Sălaj between the
first and second mondial wars, which are kept in the Centra'. University Library from
Cluj-Napoca, to dealt with some national and local historic;d problems, which are
very vell treated in this work.
The historical material from these newspaper writings have a various profHe
which content: studies and articles, criticai cumentaries, biographical notes, do-
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curnents, and frngnwnts of larger histodcal works. These materials dealt with aspects
from the past of Transylvania, underlining the history of Sălaj. The materials
alsu content economic, social, politica!, cuUural, demographical and churchy history.
Between the signataries of these articles are some names of first hand in our
national historian works and some local collaborators (teachers, journalists or
schooJmasters). We can mention it remarcab1e journalist name from Sălaj such as: I.
Ardeleanu Senior, L. Bran, Gr. Mărcuş, L. Ghergariu, S. Oros, etc. These publlishers and the other collaborators wanted to restore in the most corectly way our
national history, underlining the fundamental truth that writing history means appealing to record office infor)Ilations.
The work contents articles which appeared with the occasion of the aniversary of some important dates from our national history and the putting in light
some personalities with active assignment in our past.
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