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ASPECTE PRIVIND ACTIVITATEA ASOCIAÞIILOR CULTURALE SÃLÃJENE
ÎN PRIMII ANI DUPÃ MAREA UNIRE (1919-1924)

Judeþul Sãlaj, ca de altfel toate judeþele, s-a confruntat cu numeroase probleme la sfârºitul
Primului Rãzboi Mondial. Cea mai acutã a fost cea agrarã. Ea era mult mai veche, iar amânarea ei a
generat numeroase conflicte sociale. Acestea au culminat cu revoltele care au izbucnit, în întreaga
Transilvanie, la începutul lunii noiembrie 1918, pe fondul anarhiei care se instaurase, în întreaga
monarhie austro-ungarã, în aceastã perioadã.1

 Ca ºi problemele de ordin economic ºi social2, acestea existau ºi în domeniul învãþãmântului ºi
culturii. Din pãcate, dupã rãzboi, pentru un timp, cultura a trecut pe plan secundar. Membrii marcanþi
ai asociaþiilor culturale au primit alte însãrcinãri. Era urgent sã se reconstruiascã þara, iar Consiliul
Dirigent avea nevoie de oameni, de funcþionari români.

 Învãþãmântul se gãsea într-o situaþie deosebitã datoritã faptului cã multe ºcoli, din satele
sãlãjene, au fost distruse în timpul evenimentelor, din noiembrie 1918 sau cu ocazia trecerii frontului,
ºi trebuiau reparate. De asemenea, numãrul învãþãtorilor era mic ºi nu existau locuinþe pentru aceºtia
în multe sate. Lipseau manualele ºi rechizitele ºcolare, care erau din ce în ce mai scumpe, iar þãranii
nu-ºi trimiteau copiii regulat la ºcoalã, folosindu-i la muncile agricole. De aceea, se prevedea „a se
ridica din partea statului edificii ºcolare ºi locuinþe învãþãtoreºti în toate comunele unde azi lipsesc ºi
sã se creascã învãþãtori în mod corespunzãtor”. De asemenea, „învãþãtorii sã fie bine pregãtiþi la
ºcoala normalã, care este a se completa la 8 ani ºi sã fie corespunzãtor salariaþi, ca scutiþi de grijile
existenþei sã se poatã dedica cu totul carierei”. În privinþa frecvenþei copiilor la ºcoalã, „sunt a se
aplica mijloace mai eficiente” ºi se prevedea achiziþionarea de manuale ºi rechizite ºcolare.3

Destul de greu s-a realizat ºi reorganizarea instituþiilor de culturã ºi a vechilor despãrþãminte ale
Astrei. În judeþul Sãlaj existau 6 despãrþãminte ale Astrei, ºi anume: ªimleu, Bãseºti, Jibou, Tãºnad,
Buciumi ºi Crasna. Este de remarcat faptul cã din cele 8 despãrþãminte, care au þinut sã voteze, prin
delegaþi speciali, actul Unirii de la 1 Decembrie 1918, trei au fost din Sãlaj: ªimleu (Nicolae Munthiu
ºi dr. Iuliu P. Mureºian), Buciumi (Ioan Nossa ºi Petru Tulbure) ºi Crasna (Ioan Perenyi).

Tot din Sãlaj au participat delegaþi ai celorlalte societãþi culturale existente. Din partea Reuniunii
Femeilor Române Sãlãjene au participat Cornelia Maniu, sora lui Iuliu Maniu, Lazãr Maior din
Pericei ºi, ca supleant, Emanoil Stoica din ªimleu, iar din partea Societãþii pentru Fond de Teatru
Român a participat, ca delegat, dr. Pompeiu Fãrcaº din ªimleu.4

Adunarea de reconstituire a Despãrþãmântului ªimleu a avut loc, pe data de 26 decembrie 1920,
la ªimleu. La ea a participat preoþimea de la sate, corpul didactic, precum ºi „poporul de pe uliþa
româneascã”.

Adunarea s-a þinut în sala Primãriei, la ea participând peste 70 de persoane. Acum se iau decizii
importante, privind reorganizarea despãrþãmântului ºi programul asociaþiei pentru viitor. Se
prevedea înfiinþarea de noi agenturi, biblioteci ºi cooperative sãteºti, fiind aleºi în acest scop 31 de
delegaþi, printre ei numãrându-se ºi preotul Valentin Coposu din Bobota. Fiecare delegat, ca
preºedinte al agenturii, dispunea sã fie aleºi, în comuna sa, 4 membri în comitetul agenturii,
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învãþãtorii locali fiind secretari sau bibliotecari.5 De acest despãrþãmânt aparþineau 30 de comune, cu
15 agenturi ºi 22 de biblioteci. Director al despãrþãmântului a fost ales Alexandru Aciu.6

Despãrþãmântul Bãseºti avea în subordine 48 de comune ºi doar douã biblioteci, la Bãseºti ºi
Oarþa de Jos. El a fost reorganizat pe data de 20 august 1919. Director al despãrþãmântului a fost ales
preotul Vasile Gavriº.7

Despãrþãmântul Jibou avea 69 de comune, douã agenturi ºi douã biblioteci. Cu reorganizarea
acestui despãrþãmânt a fost rugat sã se ocupe directorul sãu, Teofil Dragomir, proprietar în Lupoaia.8

Adunarea cercualã de reorganizare are loc pe data de 18 septembrie 1921, la Jibou. La ea au luat parte
generalul de brigadã Daschievici, împreunã cu familia sa, colonelul Regimentului 14 Cãlãraºi,
Sâmbãteanu, precum ºi un numãr mare de ofiþeri, subofiþeri ºi soldaþi. Director al despãrþãmântului a
fost ales preotul Laurenþiu Bran ºi un nou comitet de conducere. Fostului director, Teofil Dragomir,
care s-a retras din funcþie, i se aduc mulþumiri pentru faptul cã a fost un organizator bun.

În anul 1922, pe data de 18 aprilie, are loc o nouã adunare extraordinarã în care s-a discutat
problema împãrþirii acestui despãrþãmânt în douã, Despãrþãmântul Jibou ºi Despãrþãmântul Zalãu.
Oraºul Zalãu, care era capitala judeþului Sãlaj, nu avea un despãrþãmânt al Astrei, aºa cã s-a luat
decizia înfiinþãrii unuia ºi în acest oraº. Tot acum s-a discutat problema organizãrii prelegerilor
poporale ºi a înfiinþãrii de cooperative ºi bãnci populare.9

Adunarea de reconstituire a Despãrþãmântului Tãºnad a avut loc pe data de 5 iunie 1921. Acest
despãrþãmânt avea 30 de comune ºi 5 biblioteci. La aceastã adunare cercualã, care a avut loc la
Tãºnad, au asistat generalul Marcel Olteanu, comandant al Diviziei 17, corpul ofiþeresc de la
Regimentele 85 Infanterie ºi 34 Obuziere. Din ªimleu au participat la acest eveniment de culturã
corul Liceului „Simion Bãrnuþiu” din ªimleu, în frunte cu directorul acestuia, ºi corpul profesoral de
la ªcoala civilã de fete din ªimleu, în frunte cu Elena Aciu. De asemenea, a participat ºi un numeros
public. Cu aceastã ocazie s-au înscris 76 de membri ºi s-a încasat suma de 1896 lei. Printre alþii, au
luat cuvântul generalul Olteanu ºi directorul despãrþãmântului Tãºnad, protopopul Demetriu
Coroianu. Pe timpul desfãºurãrii acestor manifestãri culturale atmosfera a fost întreþinutã de cãtre
corul amintit mai sus.10

Despãrþãmântul Buciumi avea în componenþã doar 13 comune ºi avea ca director pe protopopul
din Sângeorgiu de Meseº, Vasile L. Pop. Însã, pânã în anul 1922 el nu înaintase Comitetului de
conducere din Sibiu raportul privind reorganizarea acestui despãrþãmânt. La fel ºi Despãrþãmântul
Crasna, care cuprindea 33 de comune. Deºi directorul acestui despãrþãmânt, protopopul Graþian
Flonta, s-a înscris ca membru pe viaþã al Asociaþiunii, el nu trimisese, încã, raportul privind
reorganizarea ºi activitatea depusã de acest despãrþãmânt.11

Despãrþãmântul Buciumi a hotãrât, pe data de 25 noiembrie 1923, sã fuzioneze cu
Despãrþãmântul Zalãu, precum ºi cu o parte a celui din Crasna, la 20 noiembrie 1923.12

Despãrþãmântul Zalãu luase fiinþã pe data de 29 iunie 1923. Director al acestui despãrþãmânt a
fost ales dr. Nicodim Cristea (primarul oraºului Zalãu), secretar – Nicolae Nistor (revizor ºcolar),
casier – dr. Dumitru Mureºan, iar ca bibliotecar a fost ales profesorul Vasile Timbuº.

Încã din primul an acest despãrþãmânt a desfãºurat o activitate deosebitã. Astfel, doar într-un an
de zile au fost înfiinþate 13 biblioteci poporale ºi 13 agenturi cu 406 membri activi ºi 4 membri pe
viaþã. Biblioteca de la Zalãu avea 300 de volume.
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Au fost þinute urmãtoarele prelegeri: dr. Nicolae Cristea, 11 prelegeri despre Astra; Nicolae
Nistor, 11 prelegeri despre ºcoalã; Gheorghe Pop, prim-pretor, douã prelegeri despre meserii;
Gheorghe Matieºanu, profesor, douã prelegeri despre nãcazurile noastre; Gheorghe Dunca,
profesor, ºi Valer Iuga, câte douã prelegeri despre meserii. Toate aceste prelegeri, þinute în cele 58 de
comune ale noului despãrþãmânt, au avut loc în cadrul unor adunãri poporale, în acþiunea de
culturalizare a satelor iniþiatã de cãtre despãrþãmintele sãlãjene.13

Dupã anul 1918 îºi reia activitatea ºi Reuniunea Femeilor Române Sãlãjene (R.F.R.S.). În
perioada interbelicã, pe lângã scopul ei principal – de educare a femeii române, activitãþile sociale ºi
caritative au reprezentat direcþii importante ale acestei societãþi culturale, deoarece se simþea o mare
nevoie de astfel de activitãþi în întreaga societate româneascã. S-a pus accent pe domeniile caritãþii
publice, ca ocrotirea orfanilor ºi a vãduvelor, înfiinþarea de orfelinate, asistenþa socialã ºi sanitarã sau
ajutoare date sinistraþilor, copiilor sãraci ºi bãtrânilor.14

În anul 1919 preºedintã a R.F.R.S. a fost aleasã Elena Gheþie, soþia vicarului Silvaniei,
Alexandru Gheþie. Ea a condus destinele acestei societãþi culturale pânã în anul 1923. La adunarea
generalã din 18 februarie 1923 ea anunþã faptul cã lasã pe altcineva sã conducã societatea, probabil ºi
datoritã faptului cã, înainte cu un an, soþul sãu (vicarul Silvaniei ºi senator P.N.R. de Sãlaj) decedase,
la vârsta de numai 53 de ani. Ca preºedintã judeþeanã a R.F.R.S. a fost aleasã Laura Pop din Zalãu,
soþia fostului prefect de Sãlaj Gheorghe Pop, iar ca preºedintã a centralei din ªimleu, Adela
Meseºian, directoarea ªcolii medii de fete din ªimleu, soþia altui fruntaº sãlãjean, Coriolan Meseºian.
În funcþia de vicepreºedinte au fost alese Elena Aciu ºi Aurora Vicaº.15

În anul 1924 este aleasã o nouã preºedintã a R.F.R.S. în persoana Elenei Aciu, care va conduce
destinele acestei societãþi culturale pânã în anul 1934, când se pensioneazã ºi se mutã la Cluj.16

Pe data de 3 martie 1923 are loc ºi Adunarea generalã a Casinei Române din ªimleu. Cu aceastã
ocazie au fost modificate statutele vechi, care datau din anul 1901, a fost aleasã o nouã conducere ºi a
fost votat bugetul de venituri ºi cheltuieli pe anul financiar 1923. Preºedintele în funcþie, Coriolan
Meseºian, a demisionat datoritã multiplelor activitãþi ºi funcþii pe care le avea de îndeplinit ºi a
declarat cã doreºte sã rãmânã doar simplu membru.

Directorul Liceului „Simion Bãrnuþiu” din ªimleu, Ioan Ossian, a fost ales, cu unanimitate de
voturi, în funcþia de preºedinte, el dovedindu-se „ºi în trecut a fi un neobosit luptãtor pe terenul
culturalo-naþional”. Ca vicepreºedinþi au fost aleºi Constantin Teodorescu, directorul Bãncii
Naþionale din ªimleu, ºi dr. Valer Vicaº, notar public. Secretar a fost ales profesorul Tãnase Puºcã,
iar substitut de secretar, profesorul Eugen Torok. În funcþia de bibliotecar a fost ales profesorul Ioan
Oprea, iar majordom Virgil Barboloviciu, consilierul economic al oraºului ªimleu.17

Altã societate culturalã româneascã, înfiinþatã în anul 1881, cea a învãþãtorilor, îºi continuã
activitatea ºi ea dupã 1918. Pe data de 10 iunie 1919, în cadrul unei adunãri care a avut loc la Zalãu, se 
schimbã denumirea societãþii din Reuniunea Învãþãtorilor Români Sãlãjeni în Asociaþia Învãþãtorilor
Români Sãlãjeni, ca secþie a asociaþiei transilvãnene. Cu aceastã ocazie a fost aleasã noua conducere.
Preºedinte a fost ales Emil Pocola, care era ºi membru în Comitetul de conducere al Asociaþiei
Învãþãtorilor din Transilvania. Vicepreºedinte a fost ales George Nichita, secretar – P. Marchiº,
casier – I. Guþiu ºi patru membri: P. Pop, L. Heletca, A. Precup ºi I. Filip.
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Ca ºi celelalte societãþi culturale româneºti, asociaþia învãþãtorilor avea ca principal scop
rãspândirea culturii, ridicarea moralã ºi culturalã a satelor sãlãjene.18 Totodatã, societatea s-a
preocupat de reorganizarea ºcolilor din judeþ, de asigurarea bazei materiale a lor ºi de bunul mers al
procesului de învãþãmânt.

Dupã anul 1918 continuã ºi activitatea asociaþiilor culturale ale minoritãþilor etnice din judeþul
Sãlaj.

La data de 13 februarie 1920, vãduva Unger Augustin din Zalãu se adreseazã prefectului de
Sãlaj, Gheorghe Pop, întrebându-l dacã Reuniunea Femeilor Maghiare din Zalãu poate sã-ºi continue
activitatea „între cadrele de pânã acum”, spune aceasta. Prefectul rãspunde cã societatea poate
funcþiona „între limitele legilor ºi ordonanþelor”19.

Într-un raport al Poliþiei de Stat din ªimleu, datat 28 noiembrie 1922, se precizeazã situaþia
societãþilor minoritãþilor din acest oraº. Astfel, urmãtoarele societãþi nu aveau încã statute noi:
Societatea Ciobotarilor, Casina Industriaºilor Maghiari, Corpul Industrial, Corpul Tãbãcarilor ºi
Societatea Diletanþilor. Înaintaserã statute Ministerului de Interne urmãtoarele societãþi: Hala
Comercianþilor, Societatea Vânãtorilor, Casina Maghiarã, Reuniunea Femeilor Izraelite ºi
Reuniunea Fetelor Izraelite. Singura societate care avea deja statutele aprobate era Societatea de
cântãri maghiarã. Tot în acest raport se mai menþioneazã faptul cã Societatea Zidarilor Constructivi
era filialã a Societãþii Centrale din Cluj ºi avea statutele în Cluj, iar Societatea „Lorantffy Zsuzsanna”
ºi-a sistat activitatea, în urma ordinului confidenþial al prefectului adresat poliþiei din ªimleu20.

O altã caracteristicã a acestei perioade este faptul cã se înfiinþeazã noi societãþi culturale, ºi
anume, Societatea culturalã „General David Praporgescu” ºi Societatea Culturalã a Studenþilor
Sãlãjeni de la Universitatea din Cluj. De asemenea, se înfiinþeazã ºi societãþi sau reuniuni
profesionale, cum a fost cea a pantofarilor ºi ciubotarilor români din ªimleu.

Aceasta din urmã a luat fiinþã în anul 1920, la iniþiativa învãþãtorului Valentin Câmpean, director
al ªcolii de ucenici din ªimleu ºi sub patronajul primarului oraºului, Ioan Deleu. Preºedinte al
Reuniunii Pantofarilor ºi Ciubotarilor Români a fost ales George Ardelean, iar notar, Teodor Matei.
Statutele societãþii au fost aprobate de cãtre Consiliul orãºenesc din ªimleu ºi înaintate spre aprobare
ºi Consiliului Dirigent. Membrii reuniunii erau toþi pantofarii ºi ciubotarii români din ªimleu.21

Societatea culturalã „General David Praporgescu” s-a înfiinþat pe data de 1 decembrie 1920, la
iniþiativa comandantului Diviziei I Cavalerie, generalul R. Scãriºoreanu, ºi a maiorului Pleniceanu,
cu ocazia sãrbãtorilor dedicate Unirii, care au avut loc în acel an la ªimleu. Preºedinte al noii societãþi 
a fost numit Alexandru Aciu. Acesta convoacã adunarea generalã de constituire a noii societãþi pe
data de 12 decembrie 1920, la ªimleu, pentru a adopta ºi aproba statutele de funcþionare. La aceastã
adunare au participat 40 de persoane, în frunte cu generalul Scãriºoreanu.

Alexandru Aciu propune sã fie ales un alt preºedinte, deoarece el avea mai multe funcþii, printre
care ºi pe aceea de director al Bãncii Silvania. Preºedinte de onoare al noii societãþi a fost ales
generalul Scãriºoreanu, iar preºedinte executiv, Ioan Deleu. Din conducerea noii societãþi mai fãceau 
parte Coriolan Meseºian, ca director al coriºtilor, Ioan Ossian ºi Valer Vicaº, vicepreºedinþi, maiorul
Pleniceanu ºi vicarul Alexandru Gheþie, membri de onoare. Ca membri în Comitetul de conducere au
fost aleºi Alexandru Aciu, I. Mureºan ºi V. Boþan. Secretar a fost ales profesorul Tãnase Puºcã,
bibliotecar – V. Pop ºi casier – Virgil Barboloviciu.

Alexandru Aciu propune, apoi, ca sã se facã demersuri pentru ca aceastã nouã societate culturalã 
sã fuzioneze cu Casina românã din ªimleu, propunere primitã de cãtre cei prezenþi. Tot la propunerea
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lui Al. Aciu societatea se înscrie ca membru al Reuniunii Femeilor Române Sãlãjene ºi al
Despãrþãmântului ªimleu al Astrei. Divizia I Cavalerie, prin comandantul sãu, a promis sprijin noii
societãþi, dar urma, spre regretul ºimleuanilor, sã pãrãseascã oraºul. De asemenea, societatea civilã
din ªimleu „s-a ataºat cu drag la noua societate”. Ioan Ossian a alcãtuit statutele, Coriolan Meseºian
corul societãþii, iar Al. Aciu a ajutat la organizarea practicã a noii societãþi culturale.22

Prima ºedinþã a noii societãþi culturale are loc abia pe data de 28 decembrie 1921, în sala
Cazinoului român din ªimleu. Preºedintele societãþii, Ioan Deleu, aratã în cuvântul sãu menirea
acesteia. Activitatea societãþii se desfãºura în cadrul a douã secþii: cea a bibliotecilor poporale ºi cea
coralã. Cu aceastã ocazie s-a hotãrât ca în fiecare sâmbãtã seara sã fie organizatã câte o conferinþã. A
fost desemnat un comitet, care urma sã se ocupe cu organizarea fiecãrei serate culturale.

La câteva zile dupã aceastã ºedinþã, pe data de 31 decembrie, are loc prima seratã organizatã de
cãtre aceastã societate, în prezenþa unui public numeros. Conferenþiar a fost Alexandru Aciu, care a
vorbit despre Spiritul stãpânitor dupã rãzboiul mondial. Aceasta a avut „un succes grandios” la
public. Ziarul ºimleuan „Gazeta de Duminecã”, care publicã acest articol, fãcea un apel cãtre toþi
iubitorii de culturã din oraº ºi din împrejurimi sã participe în numãr cât mai mare la aceste
conferinþe.23 Dupã anul 1918, în viaþa culturalã ºi socialã a judeþului Sãlaj un rol deosebit l-au jucat
studenþii. Mulþi dintre ei trecuserã proba de foc a Primului Rãzboi Mondial, unde s-au cãlit atât fizic,
cât ºi spiritual, deoarece li s-a adâncit sentimentul apartenenþei la neamul românesc.

Dupã terminarea rãzboiului, studenþii au înþeles cã menirea lor în cadrul României întregite va fi
una dificilã, dar în acelaºi timp ºi nobilã, ºi anume aceea „a propagãrii culturii ºi înfrãþirii sociale”24.

Studenþimea sãlãjeanã vedea marea necesitate care se impunea în acel moment, ºi anume, acela
„de a se coborî în mijlocul acelora de unde s-a smuls ºi sã împrãºtie acolo din modestul patrimoniu
studenþesc, ce a achiziþionat în anii lungi de ºcoalã”. De asemenea, ei îºi dãdeau seama de faptul cã
„poporul dela þarã formeazã isvorul de regenerare a neamului” ºi de aceea ei au crezut cã au „o datorie
sfântã sã-l ridice din toropeala în care au fost aruncaþi de cãtre asupritori în anii lungi de oprimare, ºi
sã-l înalþe moraliceºte, culturaliceºte ºi economiceºte”25.

În acest context, în care întreaga societate româneascã se gãsea într-o perioadã de tranziþie,
studenþii sãlãjeni au hotãrât sã-ºi aducã ºi ei aportul la consolidarea societãþii româneºti, prin
propagarea actului cultural în lumea satului românesc, vitregit de acest lucru înainte de 1918.

În acest sens, studenþii ºi-au propus sã înfiinþeze o societate, care sã dezvolte activitãþi
socio-culturale pe teritoriul judeþului de origine, atât de necesare „în acest colþiºor românesc”26.
Fiecare student sãlãjean s-a angajat voluntar la aceastã grea misiune.

Ideea a fost lansatã în anul 1919, însã multiple cauze au împiedicat constituirea societãþii
studenþeºti. În acel an activitatea lor s-a rezumat la „simple discuþii prieteneºti ºi fãurind planuri de
viitor”27.

În anul 1920, un comitet studenþesc sãlãjean, format ad-hoc, avându-l în frunte pe Ioan Petruca,
a organizat o petrecere la Zalãu, la care s-a hotãrât înfiinþarea Societãþii Studenþilor Universitari
Sãlãjeni, care sã contribuie la ridicarea nivelului cultural al Sãlajului. Crearea acestei societãþi
contribuia, în opinia studenþilor, atât la realizarea nobilului scop propus, dar ºi la strângerea relaþiilor
de prietenie dintre membrii viitoarei societãþi.
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Odatã cu începerea noului an ºcolar a avut loc, la Cluj, adunarea de constituire a societãþii,
alegându-se primul sãu comitet de conducere, care era compus din urmãtorii studenþi: Ioan Petruca,
preºedinte, ºi Al. Vaida, Ioan Filep, F. Cocian, I. Cionca, Al. Iuga, Ioan Gheþie, membri.

Principalele obiective care au fost cuprinse în statutele societãþii erau urmãtoarele:
1. Ridicarea culturalã a poporului român, cu deosebire a celui sãlãjean, prin înfiinþarea de case

naþionale, biblioteci populare, þinerea de conferinþe ºi ºezãtori culturale la sate. 
2. Aducerea cultului cuvenit oamenilor mari ai Sãlajului, ridicându-le monumente ºi publicând

studii asupra vieþii ºi activitãþii lor.
3. Crearea ºi pãstrarea de strânse legãturi de prietenie între intelectualii judeþului nostru ºi

studenþii-membri ai societãþii prin aranjarea de serate de cunoºtinþe etc.
4. Ajutorarea reciprocã a membrilor societãþii, facilitându-le astfel posibilitatea de studiu la

Universitate.
Alte prevederi cuprinse în statute au fost cele referitoare la comitetul de conducere, care urma sã

fie ales anual. Din el urma sã facã parte un preºedinte, un secretar general, un casier, un bibliotecar ºi
câþiva membri. De asemenea, se crea o comisie de verificatori.28 Mai târziu, din cauza miºcãrilor
studenþeºti antisemite, fiecare societate culturalã studenþeascã trebuia sã fie sub tutela unui profesor
universitar. Sãlãjenii l-au avut ca îndrumãtor pe renumitul profesor universitar clujean Ioan
Cãtuneanu.

Din punct de vedere organizatoric, remarcãm în activitatea societãþii câteva momente-cheie.
La data de 20 august 1922 a avut loc, la ªimleu, Congresul general al studenþilor universitari

sãlãjeni. Cu aceastã ocazie, Iuliu Maniu, „marele fiu al Sãlajului ºi al neamului românesc”, a fost ales
preºedinte de onoare al acestei societãþi.

La acest congres distinºii fruntaºi ai Sãlajului ºi ai altor judeþe au acceptat sã devinã membri
fondatori ai societãþii. Îi amintim aici pe Victor Deleu, deputat, Alexandru Aciu, senator, Sever Dan,
deputat de Cluj, Ioan Coltor, deputat de Blaj, Ioan Deleu, primar al oraºului ªimleu, Valer Vicaº,
notar public în ªimleu, Augustin Pintea, avocat în Zalãu, ºi Gavril Filep, fost notar cercual din
Craidorolþ.

Comitetul nou-format ºi-a propus sã revizuiascã statutele, care au fost aprobate cu ocazia
congresului de la ªimleu.

La congres s-au discutat problemele sociale ºi culturale care existau în judeþul Sãlaj la data
respectivã, de care societatea avea în intenþie sã se ocupe pe viitor. Se poate afirma faptul cã la acest
congres s-au pus bazele solide ale acestei societãþi culturale.

În anul 1922 societatea a mai organizat ºi o serie de petreceri dansante, pentru a-ºi mãri fondul
financiar. Era o altã modalitate prin care se urmãrea strângerea de fonduri, dar o ºi mai strânsã
coeziune socialã a fost organizarea, din iniþiativa studenþilor sãlãjeni, a unor mari serbãri. Aceste
serbãri, urmate de serate dansante, nu erau doar simple baluri, ci ocazii de a populariza cunoºtinþele
pe care ei le dobândiserã în diverse domenii. Ele se organizau în vacanþele studenþeºti ºi erau gãzduite
de cãtre localitãþile sãlãjene, în special cele mari. La ele participau intelectualii, notabilitãþile, foºti
membri ai societãþii studenþeºti, precum ºi poporul de rând din localitatea respectivã sau din
apropiere. Programul cultural-artistic, conferinþele bine pregãtite, atmosfera sãrbãtoreascã ºi seratele
dansante atrãgeau un numãr mare de participanþi.

Prima petrecere din anul 1922 s-a þinut a treia zi de Paºte, la Tãºnad, obþinându-se un venit
considerabil.

Pe 12 iulie 1922, în oraºul Cehul Silvaniei, s-a organizat o seratã artisticã ºi dansantã, care a avut
un bogat program ºi s-a bucurat de un succes deplin.
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La data de 28 august 1922 studenþii sãlãjeni au participat la sfinþirea bisericii greco-catolice din
Santãu. Ei au organizat serata dansantã ºi un program artistic, iar „rezultatul în toate privinþele a fost
foarte mulþumitor”.

La ªimleul Silvaniei, pe data de 3 septembrie 1922, studenþii au organizat o nouã petrecere, cu
un bogat program artistic, oferit de cãtre membrii societãþii, obþinându-se un succes remarcabil pe
toate planurile.

La aceastã petrecere a participat majoritatea intelectualitãþii din ªimleu ºi din satele apropiate,
manifestându-ºi „din nou cu prisos simpatia pe care o nutreºte faþã de societatea zeloºilor ºi
entuziaºtilor fii ai Sãlajului”29.

Alt moment-cheie l-a constituit anul 1923 când, în urma miºcãrilor studenþeºti antisemite care au 
cuprins întreaga þarã, se adoptã un nou regulament universitar. Astfel, ºi societatea studenþeascã
sãlãjeanã a trebuit sã redacteze alte statute ºi ºi-a schimbat denumirea în Societatea culturalã
„Sãlãjana”, cu sediul în Cluj. Pânã în anul 1930 o mai întâlnim ºi sub titulatura de Societatea culturalã
„Sãlãgeana”.

În anul universitar 1922/1923, atât la Cluj, cât ºi în celelalte centre universitare din þarã, au avut
loc puternice miºcãri antisemite. Astfel de miºcãri s-au înregistrat ºi la Universitãþile din Praga,
Budapesta, Viena ºi Berlin, de unde probabil acest focar a trecut în România. În centrele studenþeºti
occidentale aceste miºcãri au fost mult mai violente decât cele înregistrate la noi în þarã.

ªi la Cluj s-au înregistrat perturbãri care au dus la întreruperea cursurilor, dar s-au luat mãsuri
disciplinare severe, ceea ce a dus la restabilirea ordinii ºi a disciplinei.

Senatul universitar, întrunit pe data de 8 iunie 1923, dupã terminarea miºcãrilor studenþeºti, a
luat hotãrâri importante cu privire la examene ºi la validarea anului ºcolar. 

Astfel, s-a luat urmãtoarea hotãrâre: „Se recunoaºte frecvenþa tuturor acelor studenþi care au
urmat cursurile. Studenþii care nu au urmat vor fi obligaþi sã asculte cursurile de completare care
urmeazã a fi instituite. Se admite o sesiune extraordinarã de examene în luna iulie 1923”30.

Relevant pentru starea de spirit care exista în rândul studenþilor ºi pentru modul cum ar trebui
înþeles patriotismul este Raportul Comisiei disciplinare universitare, care sublinia, printre altele,
faptul cã ea „înþelege sã aprecieze orice miºcare patrioticã, pornitã din cel mai curat idealism, dar nu
înþelege ca aceste miºcãri sã degenereze pânã la compromiterea demnitãþii de om, ºi la tulburãri,
insubordonãri sau lipsã de respect cãtre autoritãþi etc. Patriotismul luminat totdeauna trebuie sã fie în
serviciul aspiraþiunilor umanitare, evitând apelul la violenþã ºi ilegalitãþi”31.

În ceea ce priveºte motivul acestor miºcãri studenþeºti, este vorba, în principal, de numerus

clausus, adicã de o reprezentare a studenþilor în universitãþi în funcþie de proporþia pe care o aveau ca
etnie.

Studenþii considerau cã centrele universitare erau invadate de cãtre etnia evreiascã, iar acest
numerus clausus era considerat ca o mãsurã dreaptã, „cãci nu se cade ca o naþionalitate sã ocupe
locuri prea numeroase împiedecând astfel pe celelalte naþionalitãþi de a se cultiva”.

Graþian Mãrcuº, unul dintre membrii fondatori ai societãþii culturale a studenþilor sãlãjeni,
sublinia într-un articol din ziarul „Gazeta de Duminecã”, referitor la aceastã problemã, faptul cã „nu
putem admite cã în România Mare, care a fost fãcutã de cãtre Români prin munca ºi sângele lor,
luptând în contra diferitelor naþionalitãþi care azi conlocuiesc cu noi ºi în special contra jidanilor, care
fie cã erau cetãþeni unguri, ori austrieci, ori supuºi ruºi sau români au lucrat pe capete, fie în mod
direct, sau în mod indirect sã împiedice îndeplinirea idealului naþional românesc”. Din aceastã cauzã,
el afirma cã „nu putem admite ca elementul românesc sã fie dominat de jidani”, subliniind faptul cã

127

Þara Bârsei

29 Ibidem, nr. 16-17, 27 aprilie 1924.
30 Stelian Neagoe, Viaþa universitarã clujeanã interbelicã, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1980, vol. I, p. 207.
31 Ibidem, p. 214.



evreii „invadeazã în mod sistematic universitãþile noastre, care sã le permitã în urma obþinerii unui
titlu academic sã punã mâna pe barou, pe medicinã ºi într-un cuvânt pe toate carierele liberale, dupã
cum au pus mâna pe comerþ, pe industrie ºi pe presã”. De aceea, el afirma cã „numerus clausus este o
mãsurã de apãrare luatã din partea românilor ºi a creºtinilor în contra rasei parazitare jidoveºti”.

Graþian Mãrcuº considera numerus clausus ca fiind „o lozincã naþionalã” ºi cerea ca el sã fie
aplicat la întreaga societate româneascã, deci nu numai în universitãþi, „dacã vrem ca sã menþinem
acestei þãri caracterul ei românesc”32.

În capitalã, în februarie 1923, la sosirea profesorului A. C. Cuza, au avut loc manifestaþii
studenþeºti, însã ele au fost oprite de poliþie ºi cordoanele armatei. La conferinþa pe care Nicolae Iorga
a þinut-o la Ateneul Român, acesta a fost huiduit, motiv pentru care a demisionat din învãþãmânt.

Mãsura luatã atunci de cãtre guvern, de a-i trimite pe studenþi acasã, în judeþele lor, era
consideratã ineficientã, deoarece ei puteau sã formeze ºi aici un curent de opinie favorabil miºcãrii
lor.

Aceste miºcãri studenþeºti au afectat într-o oarecare mãsurã ºi activitatea societãþii culturale a
studenþilor sãlãjeni, dar ea, conform statutelor sale, îºi desfãºura activitatea doar pe plan cultural,
neimplicându-se în aceste miºcãri studenþeºti. Acest fapt i-a atras o ºi mai mare simpatie din partea
intelectualitãþii româneºti din judeþul Sãlaj, ºi nu numai, fapt dovedit la serata dansantã organizatã în
primãvara anului 1923, pe data de 9 aprilie, a treia zi de Paºte, la Jibou, unde s-a bucurat de un real
succes. Aici „rezultatul moral ºi material a întrecut orice prevederi”.

Banii care s-au strâns la aceastã seratã urma sã fie folosiþi pentru înfiinþarea de biblioteci
poporale.33

În ºedinþa din data de 14 decembrie 1923, Senatul universitar din Cluj a luat o serie de hotãrâri,
printre care ºi unele referitoare la societãþile studenþeºti.

Astfel, în urma acestor decizii, societãþile studenþeºti aveau obligaþia sã-ºi revizuiascã statutele.
De asemenea, se mai hotãrãºte ca societãþile studenþeºti, care erau organizate pe regiuni, cum era ºi
cazul societãþii studenþilor sãlãjeni, sã fie extrauniversitare. Ele nu mai aveau voie sã se intituleze
universitare sau studenþeºti, ci numai culturale sau academice. Societãþile studenþeºti intrau, din acel
moment, în sfera de acþiune a organelor administrative de stat, nemaiavând nevoie de recunoaºterea
Senatului universitar.34

În urma acestor dispoziþii ale Senatului universitar, Societatea Studenþilor Universitari Sãlãjeni
a convocat, tot în luna decembrie 1923, adunarea generalã a societãþii, unde s-a hotãrât desfiinþarea
acestei societãþi ºi crearea uneia noi, care sã corespundã noului regulament universitar. Membrii
comitetului de conducere al societãþii au fost însãrcinaþi sã punã bazele unei noi societãþi culturale,
care sã fie în conformitate cu legile nou apãrute. Totodatã, comitetul de conducere a redactat statute
noi ºi a propus un nou nume pe care societatea urma sã-l aibã, ºi anume: „Sãlãgeana, societate
culturalã, Cluj”.

Acest lucru este fãcut public prin intermediul ziarului „Gazeta de Duminecã”, pe data de 25
februarie 1924, societatea obþinând, pânã la acea datã, personalitate juridicã.35 Membrii societãþii
studenþeºti erau convinºi de faptul cã, astfel constituitã, ea îºi va mãri cercul de activitate ºi totodatã ºi 
numãrul de membri.

În noile condiþii care le fuseserã impuse, ei erau convinºi de faptul cã societatea studenþeascã ar
„putea progresa în direcþia unei coheziuni din ce în ce mai strânsã a poporului ºi a desvoltãrii
sentimentului naþional român”, ea devenind „din ce în ce mai aptã sã realizeze, sã rezolve problemele
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cele mai ardente ca: ridicarea nivelului cultural, stabilirea unei legãturi mai strânse între diferitele
clase sociale ale judeþului nostru Sãlaj”.

Noul comitet de conducere al societãþii îl avea ca preºedinte pe studentul Mihail Gurzãu, viitor
prefect liberal al judeþului Sãlaj, iar ca secretar general, pe Augustin Cerban.36

Continuând programul Societãþii Studenþilor Sãlãjeni, a cãrei moºtenitoare era, Societatea
culturalã Sãlãgeana a dezvoltat ºi în anul 1924 o prodigioasã activitate. Sub noua titulaturã,
societatea studenþilor sãlãjeni începe ºi organizarea unor programe artistice, care erau urmate de
serate dansante, în scopul de a-ºi mãri fondurile financiare. Prin aceste genuri de manifestãri se spera
sã se strângã mai puternic rândurile societãþii româneºti din judeþ, iar membrii ei sã fie sensibilizaþi în
privinþa scopurilor nobile pe care le urmãreau studenþii sãlãjeni.

Activitãþile ºi manifestãrile culturale ale societãþii studenþeºti erau organizate, în general, în
vacanþe. În mare parte, ei îºi petreceau vacanþele în mijlocul poporului, unde organizau ºezãtori
culturale ºi susþineau conferinþe pe diferite teme: istorice, culturale, medicinã, igienã etc. De
asemenea, cu aceste ocazii distribuiau cãrþi ºi materiale didactice satelor sãlãjene. Astfel, au înfiinþat
numeroase biblioteci poporale.

În ceea ce priveºte cultul pentru strãmoºi, ei au reuºit, în anul 1930, pe data de 7 septembrie, sã
ridice, la ªimleu, un bust marelui nostru înaintaº sãlãjean, Simion Bãrnuþiu, în faþa liceului care-i
poartã numele. Aceasta a fost cea mai mare realizare a societãþii studenþeºti în primul ei deceniu de
activitate.

În deceniul 4, considerãm cã societatea a avut cele mai mari realizãri, poate din întreaga sa
activitate, în anul de excepþie 1933. În acel an, societatea a reuºit, dupã intervenþiile preºedintelui ei
de onoare, Iuliu Maniu, la ministrul Instrucþiunii publice, Dimitrie Gusti, sã primeascã 135 de
bibioteci, fiecare constând din 80 de volume, 40 de tablouri intuitive ºi 10 hãrþi. Acestea au fost
distribuite în 135 de sate sãlãjene, în cadrul a 10 turnee de propagandã, într-un timp foarte scurt,
respectiv, în vara anului 1933. Tot în acel an s-a reuºit ridicarea unei Case naþionale la Bãdãcin, al
cãrei act fundaþional a fost sfinþit pe data de 10 septembrie 1933 ºi, tot aici, au organizat un Congres
studenþesc naþional, pe data de 1 decembrie 1933.

Nu în ultimul rând, petrecerile pe care le organizau în fiecare varã în satele sãlãjene au
contribuit, pe lângã strângerea de fonduri, la realizarea unei coeziuni sociale între studenþii sãlãjeni,
intelectualitatea ºi þãrãnimea satelor.

În concluzie, putem afirma cã problemele deosebite cu care s-a confruntat judeþul Sãlaj, în
aceastã perioadã de grele încercãri, datoritã consecinþelor dezastruoase pe care le-a avut rãzboiul
asupra satelor sãlãjene, au fost depãºite cu bine. Prioritare, în aceastã perioadã tulbure, au fost
problemele legate de lipsa personalului calificat în administraþia localã, aprovizionarea populaþiei cu
cereale ºi articole de primã necesitate ºi, în special, problema agrarã. Pânã în anul 1923 s-a reuºit ºi
reorganizarea vieþii culturale sãlãjene ºi o mai bunã împãrþire a despãrþãmintelor Astrei. Se creeazã
un nou despãrþãmânt central, la Zalãu, care era capitala judeþului, ºi iau fiinþã noi societãþi culturale.
Cu toate acestea, cel mai important despãrþãmânt al Astrei sãlãjene, credem noi, rãmâne, ºi în
perioada interbelicã, cel al ªimleului, oraº care în acea perioadã mai era numit ºi „Braºovul Vestului”
sau „Micul Braºov”.

Abstract

Salaj County, as well as the other counties, confronted with several problems at the end of the
World War I. As well as economical and social problems, there were also problems in the field of
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education and culture. Unfortunately after the war, for a short time, the culture was transferred to a
second level. The outstanding members of cultural associations got other assignments. It was urgent
to rebuild the country and Consiliul Dirigent (Leading Council) needed people, Romanian office
workers.

In the first years after the Great Union, there were reorganized the cultural associations that
came into being before 1918, and not only the Romanian ones (ASTRA, Reunion of Romanian
Women from Salaj, Reunion of Romanian Teachers from Salaj, Romanian Casina), but also those of
Hungarian and Jewish minorities.

Another feature of that period is the fact that new cultural societies came into being, such as:
General David Praporgescu Cultural Society and Cultural Society of Students from Salaj county
activating at the University of Cluj. There also came into being professional societies and reunions
such as the one of Romanian shoemakers and boot makers from Simleu.

In conclusion, we can state that the special problems Salaj County confronted with, during that
period of great difficulties, due to devastating effects the war made upon the villages from Salaj, have
been successfully overcome. In that troubled period, the first priority were the problems concerning
with the lack of qualified personnel in local administration, the supplying of population with cereals
and products of first necessity and most of all, the agricultural problem. Until 1923, the cultural life in 
Salaj County had already been reorganized and a better distribution of Astra divisions had been
made. It was created a new central division in Zalau, the Municipality of Salaj County and new
cultural societies came into being. Nevertheless, we believe that the most important Astra division
from Salaj County, between the two wars, was the one from Simleu, a town which on that period was
also named “the Western Brasov”, or “the Little Brasov”.
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