Cuvint Înainte

Cel de al X !V-lea volum al revistei Acta Musei Porolissensis, anuarul
Muzeului judeţean de Istorie şi Artii din Zalău, apare în condiţii noi de
existenţă, mai bune, mai promiţătoare şi deschizătoare de noi perspecti::•e.
1ntr-adevi'ir, după 13 ani de griji, de frămîntări şi temeri pentru soarta
sa, anuarul muzeului din Zalău păşcşete liber în cel de al 14-lea an al
existenţei sale, cu conştiinţa că s-a păstrat credincios misiunii sale iniţiale.
Născut din dorinţa unui grup de patrioţi sălăjeni, de a vedea scrisă o istorie româneascâ, cinstită şi obiectivă a Sălajului, sprijinită de cercetători
de la institutul de 1storic şi Arheologie din Clztj-N apoca şi de autorităţile
locale, revista a reuşit sâ-şi păstreze nealterat profilul de onestă rev·istă ştiin
ţifică şi să treacă totuşi prin cele şapte vămi ale necruţătoarei cenzuri de
tristă ami'.11tire.
Credem că materialele publicate în volumele anterioare, axate în mare
pe treculttl Ţării Silvaniei, cuprind de pe acum suficiente date, care, îngemănate, să poată oferi un aport serios la o monografie istorică a Sălajului
în limba română. Bineînţeles că volumul de faţă, ca şi cele ce vor mai urma,
vor continua, sperăm, să aducă o contribuţie cît mai bogată la completarea
datelor pentru această monografie, pe care o considerăm scadentă. Aceasta
nu înseamnă însă nici viziune îngustă arsupra istoriei şi nici un excesi
patriotism local: materiale şi teme tinînd de istoria patriei noastre îşi vor
găsi in ccntinuare loc în paginile anuaului, îmbogăţindu-i conţinutul şi
viziunea asiepra istoriei noastre.
! n aceastâ ordine de idei şi-a făcut loc în paginile revistei noastre o
inovaţie, pe care o doream de mult, spre a-i mări prestigiul ştiinţific, şi
anume, aceea de a publica şi articole în limbi străine. de mare circulaţie.
Considerăm că modestul început, făcut în acest volum, nu va rămîne un caz
singular, ci va fi urmat şi de altele.
Cu ocazia apariţiei prezentului volum Comitetttl de Redacţie nu uită
să-şi îndeplinească o plăctttă îndatorire, mulţumind tuturora celor care, de
la întemeierea revistei şi pînă astăzi, au sprijinit-o moral şi material sau
co'lttribuind cu articolele lor la calitatea ei ştiinţifică.
Cu acest al 14-lea volum Acta Musei Porolissensis intră într-o epocă
nouă pe care o dorim an de an, tot mai rodnică, mai bogată şi mai aducă
toare d1 lumină.
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