PRESA SALA.JEANA - OGLINDA A REALITATILOR
SOCIAL-CULTURALE A TIMPULUI (1900-1940)

Comunkarea de faţă ar fi trebuit să preceadă pe cea susţinută în
t.oamna anului trecut, tot aici, la Zalău şi institmlată Periodkele „Meseşul" şi „Gazeta Sălajului" (1925-1938) zi.are reprezentative ale „Astrei".
Mergând pe firul timpului, am putut constata că cele <două ziare,
amintite mai sus, nu au apărut pe un drum nou, existând deja o experienţă şi o gândire clare în privinţa presei. In judeţul Sălaj, rezultat din
contopirea ţinutului Craseni şi a Solnocului de Mijloc, care avea în componenţă oraşele: Zalău, Şimleul Silvaniei ş.i Carei şi centre de plasă importante: Cehu, Jibou, Valea lui Mihai, au apărut o serie de periodice
care trebuiesc amintite atât pentru conţinutul lor, dar mai ales pentru a
dovedi că în Sălaj a existat dintotdeauna un interes susţinut pentru cultură.

S-a scris mult despre „Gazeta de Duminecă", periodicul de la Şimleu,
care în 1911 îşi încetează activitatea şi care a făcut o notă distinctă în
peit>ajul presei ardeleneşti, atât prin cuprinsul său cât şi prin consecvenţa
cu care şi-a respectat idei'le propuse în articolul program.
Tot înainte de 1918 şi tot la Şimleu\ Silvaniei a văzut lumirrn tiparului o publlcaţie mai puţin cunoscută: „Păstorul sufletesc". Primul numâr a apărut în 1906, cu întreruperi., a reuşit să vieţuiască până în 1914,
şi-a mutat redacţia de-a lungul anilor de la Şillllleu la Cehei, apoi la
Gherla. Sufletul revistei a fost 1on P. Lazăr ajutat de un comitet de redacţie format din preoţii: J. Budişan, illimpiu Coste şi Avram Dragoş.
Intri-o lucrare de specialitate: „Dicţionarul presei româneşti" - aut.ori Georgeta Răduică şi Nicolin Răduică 1 , afirmă ~ă are în subtitlu „revista sectantă", redactorii însă au pus accentul pe o altă idee, revista subintitulându-se periodic de predici, ceea ce, trebuie să recunoaştem, este
altceva. Revista poate fi conf>iderată un manual pentru cei care slujesc
ln. biserică. Nu intrăm în conţinutul articolelor, vom trece doar în revistă
numele celor care au semnat materialele, unele din ele evidenţiindu-se
prm limba clară debarasată de regionalisme, uneori, atât de obositoare:
Clemente Pop, Vasile Pop, Ioan Turdean, R. Stoica, A. Barboloviciu,
Ariton Pop, Ioan Georgescu, Iacob Marga, Graţian Flonta, George Maior,
Tit Bud, Victor Bojor. Dacă articolele cu tematica religioasă îşi au specificul lor putem cita destule exemple de materiale de înaltă ţinută: portretele lui George Trăiiă - protopop român greco-catolic al Timişoarei
sau a cunoscutului prelat şi om de cultură - Elie Dăianu - protopopul
Clujului. Nwnerele apărute n 1928 la Făgăraş şi în 1929 la Lugoj îşi vor
schimba în întregime tabla de materii, având rubrici întitulate: cores1 Georgeta Răduică,
Bucu~ti, 1995, p. 314.

Nicolin

Răduică, Dicţionarul

presei româneşti (1731-1918),
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pondenţe, informaţiuni, revista presei, cronici.
ţiei vom întâlni şi: numele lui Emil Bran.

Din 1928, în caseta redac-

Tot înainte de primul război mondial, mai precis în 1903, a apărut
un „număr de probă" din revista „lnvăţătorul român" subintitulată „publicaţie pedagogică şi culrtfurală". Locul de apariţie acelaşi oraş Şim
leul-Silvaniei. Dacă soarta nu i-a surâs nu-i de mirare; după 9 ani în
1912 şi tot la Şimleu, din nou Ion P. La.zăr editează „Gazeta învăţăto
rului", „publicaţie didactică şi politică a învăţătorilor români din Ungaria". A apărut săptămânal şi a vieţuit 2 ani (1912-1914), va reapare în
1928. Secretarul de redacţie Simion Oros încă dfn primele numere declară
„plecăm la drum cu cel mai curat gând: vom lupta pentru unire şi pentru consolidare". Este deajuns să enumerăm ti:t1urile articolelor ca să ne
dăm seama de importanţa acestei publicaţii, cu tirajul ei destul de mic
(câteva sute). Numărul învăţătorilor, în general al intelectualilor români,
la acea vreme, nu era prea mare; iată aceste titluri: „Prin noi înşine",
,,Nu vorbe, ci fapte", „Să fim la datorie", „Bugetele şcolare", „Să fim
solidari", „Ce înseamnă a fi învăţător". Ideea de bază pe care o întâlnim
în toate aceste articole este „ ... la noi limba s....a apărat în cele mai însemnate -două instituţii de viaţă: biserică şi şcoală".
Două reviste a.zi sunt rarităţi bibliofile. Este vorba de cea intitulată
„Astra", număr ocazional apărut în 1908 1'a Şimleu, sub redacţia lui Dionisie Stoica, nume intrat cu brio în istoria presei româneşti (vezi Gazeta
de Duminecă). Cu patru ani înainte în 1904, în acelaşi oraş, a apămt o
publilcaţie întitulată „Cartea românului Calendar". Este tipărită la
Institutul tipografic Victoria. Şi de data aceasta ASTRA a avut iniţiativa.

Nu lipsit de interes, sunt articolele apărute în săptămânalele din
Carei. In 1919 apăreau în acest oraş în limba maghiară următoarele periodice: Eszak-Nyugati Ujsag (1919-1923) (Ziarul de Răsărit), Nagykaroly
es Videke - hetilap (1919-1924) (Săptămânalul Careiul şi al ţinutului
său). La Şimleu se tipărea „Szilagyosomly6" subintitulat „tarsadalmi
es politikai hetilap" (1919-1920; 1923-1924), („Săptămânal de politică şi
probleme sociale"). In capiitala judeţului (Zalău) se tipărea Fiiggetlen
Ujsag (1919-1924), (Ziarul .independent) şi Szilagy Varmegye Hivatalos
Lapja (2 ian. 1919 - 14 feb. 1919), din luna mai în acelaşi an, apare în
româneşte cu titlul: „Gazeta Oficială a judeţului Sălaj". Spre sfârşitul
anului 1919 Laurenţiu Bran va edita o „Foaie politică-culturală şi infor...
mativă avându-l ca director pe Gheorghe Ercea şi redactor responsabil
pe Victor Fălăuş. Ziarul se întitula simplu - „Sălajul". Va rezista mai
mulţi ani şi se remarcă prin condeile care semnau. Se scoate în evidenţă
specificul zonei şi greutăţile existente. De multe ori se face mesagerul
Astrei. A fost un ziar scris atât pentru intelectuali cât şi pentru oamenii
de la .Eiră.
în 1934 ştafeta va fi preluată de Ioan Mango care va edita „Sălajul
Nou" unde vom găsi semnăturile lrt.1i Victor Deleu, Ioan Gheţie. Ziarul din
primele numere se declară oficial organ al Partidului Naţional Ţărănesc,
având ca deviză „O nouă viaţă, un nou crez". Noutatea, faţă de celelalte
periodice apărute până la el, este deschiderea pentru informaţie din toată
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nu numai din Sălaj sau Transilvania. Ziarul este lll1 periodic regional dar asta nu înseamnă că ntt-1 interenează - ce se întâmplă la Bucureşti
aau Timişoara, dovedeşte mult profesionalism din partea celor care l-au
redactat.
Sub acelaşi tiitl.u a apărut între 1946-1956 un alt periodic, care numai după trei numere şi-a modificat numele în „Graiul Sălajului". Dar
apăreau zilele neguroase cu urmări cunoscute. 1n această luptă cu arma
condeiului un loc aparte l-a avut revista „Ţara Silvaniei". ln anul 1940
doi oameni inimoşi, care au contr1buit foarte mult la cunoaşterea Sălajului
în lumea românea:scă, e vorba de neobosiţii Leontin Ghergariu şi Graţian
Mărcuş editează o revistă trimestrială cu un titlu mai mult decât suge~
tiv. Era gândită să apară o dată la trei luni, format carte. Anul 1940 a
fost, se ştie cum a fost şi totul s-a năruit. Numărul 1, singurul apărut,
putem afirma că este de excepţie, la nivelul oricărei reviste a vremii. În
acest timp au apărut în România peste 40 de reviste care aveau în titlu
c.uvârstul „ţara", urmat de determinative care le localizau sau le prezentau
profilul: Ţara de Sus (BotQ:şani), Ţara Fagilor (Suceava), Ţara de Sus (Satu
Mere), Ţara Bârsei, Ţara Oltului (Făgăraş), Ţara Nouă (Bucureşti şi Cluj),
Ţara Noastr~ (Fălticeni), Ţara lui Mircea (Silistra), Ţara Bugului (Odesa) etc.
Din articolul program înitulat „Rostul nostru", aflăm că-şi propuneau două Qbiective: 1) să facă Sălaj.ul cunoscut (sau mai cunoscut) sub
toate aspectele sale şi 2) lansarea unui plan pentru redactarea unei monografii complete a Ţării Silvaniei.
Dovedind eu argumente că lucrarea apărută în 1908 şi semnată de
Dionisie St@ica şi fon P. L~ăr, de altfel „o carte devenită rară în 1940"
trebuie regândită, autorii se hotărâseră să propună un plan de cercetare
care să fie sub aspect ştiinţific o replică celei scrise de Petri Morr (6 volume) la începutul secolului.
Remarcăm articolele semnate de Elie Dăianu despre Gh. Pop de
Băseşti, amintirile Elenei Pop Hossu Longin. Lecturăm studii competente
sub semnătura lui Laurenţiu Bran despre începuturile învăţământului
românesc din Sălaj, de la Traniş (1747) dar şi alte localităţi. Se fac referiri şi la situaţia din 1940. Leontin Ghergariu dă tiparului mai multe materiale: 1) O societate culturală la Zalău la sfârşitul veacului trecut, 2)
Iacob Deleu şi Victor Deleu - o familie de luptători naţionali (scris împreună cu Ioan Deleu, 3) Un centenar 100 de ani de la naşterea lui
Vasile Pop - cel dintâi secretar al despărţământului Sălaj Chioar - al
Astrei, 4) Eminescu In ungureşte, 5) Guruslău - un adevăr istork, 6)
Zalău, Zălău, Zălau (care-i corect?).
Toate dovedesc varietatea preocupărilor acestui profesor de limba
română, director de şcoală îndrăgostit de graiul, meleagurile şi oamenii
Sălaiului.

Cu aceeaşi competenţă işi vor redacta artkolele, dr. Laurian Someintitulat „Ţara Silvaniei în unitatea spaţiului transilvan", comparând
date din diverse domenii, din ţinuturile Bihorului şi Haţegului, dovedeşte
specificul romanesc al provinciei; Ioan Danciu prezintă „Evoluţia numelor
patronimice la românii sillăjeni", un studiu de onomastică documentat:
şan,
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dr. Emil Lobonţiu abordează probleme de economie în legătură cu structura geologică a pământului: sălăjenesc. Pe Graţian Mărcuş îl întâlnim
cu un studiu de sociologie intitulat „Ucenicia româneas-că".
Revista se încheie cu două studii competente de economie, iscălite de
Graţian şi Ion Rădulescu. Ambele materiale sunt însoţite de tabele şi
statistici comparative mai mult decât relevante.
Un mare lingvist care I1lll poate fi nici pe departe acuzat de partizanat ardelenesc, e vorba de Ovid Densuşianu, încă în 1905 când îl prezintă pe Timotei Cipariu scria „Intr-o vreme Transilvania era ţara filologilor. Aici se făureau teoriile asupra limbei, ad se scriau gramatici, de
aici plecau părerile care aveau să ne lămurească asupra originii graiului
nostru şi să ne dea îndrumări pentru chipul cum să scriem şi să dăm o înfăţişare mai românească cuvintelor. Şi oricine trecuse prin şcoală prin
şcoala de la Blaj mai ales - se credea în stare să facă filologie şi să dea
sfaturi. Era vremea când transilvănenii se năşteau filologi - în alte părţi
se spunea că românul se naşte poet"2.
Noi ne permitem să adăugăm - nu e numai ţara filologilor, a fost o
ţară de cărturari, unii mai cunoscuţi, alţii mai puţin. Datoria noastră este
să le prezentăm lucrările, activitatea şi printre aceştia se numără: Leontin Ghergariu, Graţian Mărcuş, Victor Deleu, Laurian Bran, Ion P. Lazăr
şi mulţi alţii.
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THE Pam;S FROM SALAJ - A MIRROR OF SOCIAL AND CULTURAL
REALITIES OF TBE PERIOD 1900-1940

(Summary)
The study presents a series of periodicals which were printed in Sălaj in the period between 190C>--<1940. The articles published and carefully analyzed prove the
importance of the press. Among these, of a remarkable importance was „Ţara
Silvaniei".

2

O. Densusianu, opere,

Bucureşti,

1968, p. 690.
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