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Ca în �ecare an, „Caiete Silvane”, 
revista de cultură a Sălajului, în 
colaborare cu Primăria Munici-
piului Zalău, ne oferă un număr 
special dedicat urbei în care trăim.

Acum trei ani am primit în-
crederea cetățenilor și totodată o 
responsabilitate uriașă: aceea de 
a păstra sentimentul de „acasă”, 
existent de 545 de ani, în inima 
�ecărui zălăuan.

Municipiul Zalău trece zilnic 
prin vastul proces de modernizare, 
de dezvoltare şi tehnologizare, cu 
�ecare investiție nouă demarată 
sau �nalizată. Însă cu multă muncă, 
perseverență, susținere din par-

tea cetățenilor și încredere în 
reușită, vom face ce este potrivit 
pentru dezvoltarea orașului nos-
tru, dar totodată pot aprecia, azi, 
că investiţiile importante pe care 
le-am avut în vedere în strategia 
de dezvoltare urbană şi rezul-
tatele muncii noastre din acest 
interval încep să �e vizibile.

Vă invit, așadar, să sărbătorim 
împreună a XXII-a ediție a Zilelor 
Municipiului Zalău, care va avea 
loc în perioada 26-28 iulie 2019, 
eveniment ce cuprinde și Fes-
tivalul Internațional de Folclor 
„Ecouri Meseșene”.

 La mulți ani, Zalău!

Ionel CIUNT,
Primarul Municipiului Zalău

Zalăul (poate �) special
Daniel SĂUCA

Zalăul poate � special, chiar dacă 
acum pare imposibil. Sunt destui 
români & maghiari care îl iubesc, 
ceea ce pentru alții pare nebunesc, 
pentru că, în opinia lor, printre 
multe altele, orașul este încă prea 
gri, nu are o identitate culturală 
conturată convingător și nici în 
privința infrastructurii, dezvoltă-
rii, nivelului de trai, posibilităților 
de petrecere a timpului liber nu stă 
prea bine (cel puțin deocamdată). 
Însă mulți și dintre cei care iubesc 
și dintre cei care urăsc municipiul 

reședință al județului Sălaj, au și o 
problemă legată de identitate lo-
cală, de apartenență la un „drum” 
împreună, spre viitor. Numărul de 
față al revistei noastre vă îmbie să 
meditați la această identitate, la 
acest posibil parcurs comun sub 
semnul unui oraș european ce stă 
să se nască (poate prea greu). Elena 
Musca ne amintește că în perioada 
interbelică a existat un manual de 
geogra�e pentru clasa a II-a pri-
mară, „Primele cunoștințe gene-
rale și Județul Sălaj”. Există astăzi 
un asemenea manual pentru elevii 
zălăuani? Marin Pop scrie despre 
activitatea despărțământului Zalău 
al Astrei, sub conducerea prima-
rului Nicodim Cristea. E nevoie și 
azi de culturalizare. Dănuț Pop ne 
aduce în atenție Zalăul, așa cum era 
la mijlocul veacului trecut. Din pă-
cate, multe probleme de atunci se 
regăsesc și astăzi. Mihaela Sabou 
scrie despre modă și divertisment 
în Zalăul interbelic. Valer Simion 
Cosma are două contribuții, despre 
proiectul „Artiști la Muzeu” și o pri-
vire subiectivă asupra orașului de 
azi. László László prezintă un arti-
col despre viziunea unor intelectu-

ali români din Sălaj despre poetul 
Ady Endre. Victor Cioban se întrea-
bă dacă prezența la Zalău  a artis-
tului Lotz Károly a fost una efectivă 
sau folclor urban. În continuare, 
Carmen Ardelean ne atrage atenția 
că Liceul Pedagogic „Gheorghe 
Șincai” va împlini 50 de ani în 
2019. Viorel Tăutan scrie evocarea 
„Zalăul, printre prieteni”, în timp ce 
Viorel Mureșan compune un tablou 
critic al unui album de pictură al ar-
tistului vizual născut la Zalău, Ioan 
Augustin Pop. Publicăm, tot în acest 
număr al revistei „Caiete Silvane”, 
poeme de Mihaela Călina Miclea 
(născută la Zalău), versuri și proză 
ale câștigătorilor ediției din acest 
an a Concursului de creație litera-
ră „Iuliu Suciu”, precum și un scurt 
text al subsemnatului despre două 
repere ale vieții literare din Sălaj: 
Cenaclul „Silvania” și publicația pe 
care tocmai o citiți. Mai jos, dom-
nul primar Ionel Ciunt ne invită la 
cea de-a XXII-a ediție a Zilelor mu-
nicipiului Zalău (26-28 iulie 2019), 
invitație pe care v-o adresăm și 
noi și pentru Festivalul „Ecouri 
Meseșene” ce va avea loc în aceeași 
perioadă. 
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Istorie locală – primele 
noţiuni despre Zalău

Elena MUSCA

Perioada pe care o trăim, de nesfârșită tranziţie, 
are un impact extrem de important în învăţământul 
de toate gradele din România. Este evident faptul că 
periodic, sistemul trebuie adaptat conform evoluţiei 
societăţii, inovaţiilor din domeniile știinţei și tehnicii. 
Unele lucruri nu se schimbă însă niciodată, necesita-
tea de a acorda o atenţie specială educării și instruirii 
copiilor din primii ani de viaţă �ind esenţială. Se vor-
bește mereu în spaţiul public despre cei șapte ani de 
acasă și despre cât trebuie să înveţe copiii, sau despre 
maniera de învăţare – clasică, din manuale imprima-
te pe suport de hârtie ori din manuale digitale. Dar 
omitem adeseori să discutăm în mod serios și aplicat 
despre conţinutul manualelor școlare. Am întâlnit în 
activitatea mea nenumărate cazuri de grupuri de copii 
din școlile municipiului Zalău, care știau prea puţin 
despre localitatea lor, despre instituţiile publice ju-
deţene și locale, în general, despre evoluţia orașului. 
Ca urmare, aveau impresia că localitatea natală nu 
reprezenta mare lucru în cadrul istoriei Transilvani-
ei și a istoriei naţionale. Acest sentiment al lipsei de 
importanţă a unui loc sau a unei zone geogra�ce prin 
necunoaștere, poate genera diverse atitudini negative 
și chiar ostilitate faţă de locul natal. Trebuie să amin-
tim că o bună cunoaștere a vecinătăţilor, începând cu 
strada, casele și locuitorii lor, scara din bloc și tot ce-i 
înconjoară pe copiii noștri din primii ani de viaţă, este 
esenţială pentru educarea copiilor. 

Vorbim cu multă ușurinţă despre „cei șapte ani de 
acasă”, dar cred că nici părinţii și nici cei care discu-
tă despre acești ani nu se gândesc su�cient de bine la 
conţinutul educaţional al acestei perioade de aur. Pri-
mele noţiuni privind bunele maniere, bunele practici 
de viaţă, trebuie să �e continuate cu noţiunile privind 
comunitatea în care copilul a apărut, se dezvoltă, tre-
buie să evolueze ani de zile și poate, va trăi toată via-
ţa. Cunoașterea este cheia întregii noastre evoluţii. Și 
înainte de a ști toate capitalele statelor europene sau 
despre zborurile cosmice, copiii trebuie să-și cunoas-
că spaţiul comunitar și să-l respecte. Ce învaţă astăzi 
copiii din Zalău despre localitatea natală? Uneori am 
avut impresia că au mai multe cunoștinţe despre Cas-
trul roman de la Porolissum-Moigrad decât despre 
orașul în care trăiesc. Este foarte bine să aibă cunoș-
tinţe istorice temeinice, dar oare cât știu despre Za-
lău? Și care pot � mijloacele de informare? Pentru că 
internetul oferă fragmente, ilustraţii, studii etc., dar 
care nu sunt adaptate potenţialei curiozităţi din anii 
mici de viaţă. Sursa de informare cea mai importantă 

este revista de specialitate „Acta Mvsei Porolissensis”, 
a Muzeului Judeţean de Istorie și Artă din Zalău, care 
publică rezultatul cercetărilor în domeniul istoriei, la 
nivel știinţi�c, al specialiștilor. Este ușor de procurat, 
greu de citit și de înţeles la vârsta mică. În timp, a avut 
loc o încercare reușită din partea a două învăţătoare 
care au simţit în timpul carierei didactice lipsa cunoș-
tinţelor în domeniul istoriei locale și au remediat-o 
prin publicarea unei cărţi despre elemente de istorie 
locală, volum care a avut succes în școlile din judeţul 
Sălaj. Este vorba de Aurica Bogdan și Ligia Souca, de 
la Școala „Corneliu Coposu” din Zalău, la începutul 
anilor 2000. Dar volumul nu a fost reeditat și este fo-
losit, cred, doar de unele cadre didactice. Marea majo-
ritate a copiilor școlari nu au această facilitate de in-
formare. Prin contrast cu această stare de fapt, doresc 
să prezint în rândurile următoare un manual pentru o 
clasă primară, care deschide multiple perspective ele-
vilor cu vârsta cuprinsă între opt și nouă ani, despre 
orașul Zalău.  

Manualul se intitulează Primele cunoștinţe ge-
nerale și Județul Sălaj, manual de geogra�e pentru 
clasa a II-a primară, realizat de Ecaterina Dan, insti-
tutoare în Oradea și Paul Miclea, institutor, director 
școlar în Cehu Silvaniei din judeţul Sălaj. Manualul a 
fost imprimat la Tipogra�a Diecezană din Oradea, în 
anul 1931 și a constituit baza didactică pentru învăţă-
tori și elevi în perioada interbelică. Precizez că în ma-
nual se folosește denumirea de Zălau pentru orașul de 
astăzi, denumire care a fost schimbată după cel de-al 
Doilea Război Mondial de către autorităţi, devenind 
Zalău. Redăm mai jos câteva pagini din manual:

„Orașul Zălau
Orașul nostru se numește Zălau. El este așezat la 

poalele Munţilor Meseș și este străbătut în partea de 
apus și miazănoapte de valea Zălaului. Această vale 
aduce mult folos populaţiei.

Dacă plecăm de la Școala primară de stat din Stra-
da Libertăţii spre miazănoapte, trecem pe la Primă-
rie, Poliţie, Liceul de stat, Revizoratul școlar și Liceul 
Reformat. Aci începe Piaţa Mihai Viteazul. În aceas-
ta sunt cele mai frumoase clădiri: Palatul Prefecturii, 
Administraţia Financiară, Teatrul, Baia, două Bănci 
Comerciale ș.a.

Din Piaţa Mihai Viteazul putem pleca spre miază-
noapte prin trei străzi: Strada Libertăţii, Strada Ghe-
orghe Pop de Băsești și strada care duce spre cimitir.

Înspre miazăzi putem pleca spre Strada Traian. 
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Înspre apus mergem pe Strada Ștefan cel Mare pe la 
Tribunal și Căminul de ucenici, trecând apa Zălaului.

De la școala primară de stat, dacă mergem spre 
miazănoapte, ajungem în a doua piaţă, numită Pia-
ţa Unirii. În Piaţa Unirii și în Piaţa Mihai Viteazul se 
vând și se cumpără lucruri de mâncare: legume, carne, 
pâine, brânzeturi, ouă și altele. Tot aici se ţin târgurile 
săptămânale.

În apropierea celor două pieţe se ridică câteva co-
line, unde se a�ă zidite: biserica ortodoxă, biserica 
greco-catolică, biserica reformată și biserica roma-

no-catolică.
Aceste clădiri împodobesc mult orașul nostru prin 

frumuseţea lor. Între podoabele Zălaului mai sunt și 
cele două grădini publice sau parcuri: Parcul Elisabe-
ta și Parcul Regina Maria. Locuitorii ies cu plăcere la 
plimbare în aceste parcuri.

La miazănoapte se a�ă gara Zălau și calea ferată.

Planul orașului Zălau
Noi putem dese(m)na acum planul orașului Zălau. 

Pentru aceia însemnăm întâi apa Zălaului, care curge 

Planul orașului Zalău
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prin partea de apus și miazănoapte a orașului. Prin 
două linii însemnăm calea ferată de la marginea de 
miazănoapte. Apoi însemnăm pieţele cu străzile, par-
curile, casele și clădirile publice.

Dese(m)nul acesta, care ne arată orașul cu margi-
nile, cu străzile și clădirile sale publice, se numește 
planul orașului Zălau.

Locuitorii orașului Zălau
Locuitorii satului se numesc săteni, iar locuitorii 

orașului se numesc orășeni. Locuitorii din Zălau sunt: 
români, unguri, șvabi și evrei.

Românii, ungurii și șvabii cred în învăţăturile Dom-
nului nostru Iisus Hristos. Ei sunt de religie creștină.

Evreii cred în învăţăturile lui Moise. Ei sunt de re-
ligie mozaică.

Ocupaţia locuitorilor
Orășenii, ca și sătenii, trebuie să muncească pen-

tru a avea cu ce trăi. Mulţi dintre locuitorii orașului 
Zălau sunt negustori sau comercianţi. Ei fac negoţ cu: 
cereale, animale, păsări, postav, pânză, �erărie, sticlă-
rie, băcănie și altele.

Alţii sunt meseriași: croitori, tâmplari, �erari, vop-
sitori, zidari, cismari, brutari, măcelari, tipogra� ș.a. 
Ei lucrează în ateliere și în fabrici.

Fabricile se a�ă la marginile Zălaului. De aceea, 
locuitorii de pe aici sunt în mare parte lucrători de 
fabrici și de câmp. Alţii cultivă legume și �ori. Alţii 
sunt birjari, cărăuși și zilieri sau muncitori cu ziua. 
Afară de aceștia, în oraș mai sunt diferiţi funcţionari: 
învăţători, profesori, judecători, medici, funcţionari 
administrativi, o�ţeri, preoţi și alţii”1. 

Împrejurimile orașului Zălau
„Ieșind din Zălau pe șoseaua naţională spre nord, 

ajungem în comuna Crișeni. În anul 1919, pe locul 
dintre Crișeni și Zălau, armata română a avut lupte 
grele cu oastea ungurească. Tot spre nord duce calea 
ferată ce pleacă din Zălau spre Jibou și spre Sărmă-
șag. Din Zălau, mergând înainte pe șosea, ajungem 
în comuna Ortelec, o comună mare românească. Tot 
spre est, prin Munţii Meseșului, pe un drum frumos 
îngrijit de comună, ajungem la Moigrad. Aci se văd și 
astăzi ruinele unei cetăţi romane.

Spre vest de Zălau sunt comunele: Aghireș și Panic. 
Toate aceste comune din jurul Zălaului sunt locuite de 
români harnici”2.

„În Zălau avem fabrici de cărămidă, de spirt, mori 
de făină și uzină electrică”3.

Pentru completare, amintim că târgul din orașul 
Zalău a fost cel mai mare din zona muntoasă a Săla-
jului. Conform adresei Primăriei orașului către Ca-
mera de Comerț și Industrie Sălaj, în 25 octombrie 
1945, „piața de mărfuri și alimente este situată pe 
piața Lenin. Afară de aceasta, în hala de târg, situ-
ată în piața Libertății nr. 1, în patru cabine se vând 

preparate de carne. Târgurile de vite se țin în obo-
rul orașului situate în capătul străzii Stalin”4. Târgul 
săptămânal de mărfuri și vite se organizează în �e-
care sâmbătă, iar târgurile anuale de mărfuri și vite 
erau plani�cate în �ecare miercuri și joi, după urmă-
torul calendar: 

- ianuarie – ultima săptămână
- martie – prima săptămână
- aprilie – ultima săptămână
- iunie – prima săptămână
- iulie – ultima săptămână
- septembrie – prima săptămână
- octombrie – prima săptămână
- decembrie – prima săptămână5. 
Am dorit să fac această precizare deoarece evoluţia 

orașului Zalău se leagă de târgul organizat aici, care 
era cel mai important din zona sălăjeană, așteptat de 
meșteșugarii locali, care își etalau mărfurile producţie 
proprie pentru vânzare. Târgul era foarte bine regle-
mentat, pe spaţii și participanţi. 

Manualul de cunoștinţe din care am extras cele 
câteva pagini cuprinde date și despre locuitorii 
Sălajului istoric, despre ocupaţii, port, obiceiuri, 
credinţele religioase ale comunităţilor sălăjene. 
Precum bine se știe, e extrem de important bagajul 
de cunoștinţe și atitudini cu care pornesc în viaţă 
copiii unei naţiuni. Iar cele referitoare la locul natal 
sunt printre primele necesare și care pot determina 
evoluţia copiilor. Cel mai bine este ca aceste cunoș-
tinţe să fie dobândite în mediul școlar, primordial 
pentru fiecare persoană. Exemple de „bune prac-
tici”, expresie adeseori vehiculată în mediul public, 
avem în școala românească din toate perioadele is-
torice. Este necesar ca reforma învăţământului să 
fie una singură, bine realizată, nu ciclic, după sis-
temele politice care alternează la guvernarea ţării. 
Să fie temeinică, fiecare ciclu de învăţământ să fie 
reformat prin contribuţia esenţială a cadrelor di-
dactice care profesează la nivelul respectiv, nu de 
către universitari la ciclul gimnazial sau liceal. Con-
cursurile deschise pentru programele școlare și ma-
nualele necesare sunt cele mai recomandate. Un în-
văţământ de calitate superioară este garanţia unei 
evoluţii de calitate superioară pentru orice popor. 
Totul pornește din primii ani de viaţă, cu primele 
noţiuni care vor rămâne întipărite în mentalul in-
dividual și colectiv.  

   
Note:
1 Primele cunoștinţe generale și Județul Sălaj, manual de geo-

gra�e pentru clasa a II-a primară, de Ecaterina Dan, institutoare 
în Oradea și Paul Miclea, institutor, director școlar în Cehu Silva-
niei. Imprimat la Tipogra�a Diecezană din Oradea, în anul 1931, 
pp. 25-31.

2 Ibidem, p. 38. 
3 Ibidem, p. 46. 
4 Idem, Târgul din or. Zălau, dos. I/32, p.1.
5 Ibidem, p. 2.
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Activitatea despărțământului 
Zalău al Astrei sub conducerea 
primarului Nicodim Cristea

Marin POP

Până la Unirea Transilvaniei cu 
România, la 1 Decembrie 1918, 
populația românească din Zalău 
a făcut parte, din punct de vede-
re cultural, din despărțământul 
Șimleu și apoi Jibou al Astrei. 

Adunarea de constituire a 
despărțământului Jibou al Astrei 
a avut loc la data de 14 noiembrie 
1912. Noul despărțământ cuprin-
dea localitățile aparținătoare cercu-
rilor administrative Jibou și Zalău. 
Președinte al despărțământului a 
fost ales Teo�l Dragomir, proprie-
tar în Lupoaia, iar avocatul Aurel 
Hetco a fost ales notar (secretar)1. 

După Marea Unire, în anul 
1922, pe data de 18 aprilie, are 
loc o adunare extraordinară a 
despărțământului Jibou, în ca-
drul căreia s-a discutat problema 
organizării prelegerilor poporale, 
în�ințarea de cooperative și bănci 
populare. De asemenea, proble-
ma împărţirii despărţământului 
în două: despărţământul Jibou 
și despărţământul Zalău. Orașul 
Zalău, care era capitala judeţului 
Sălaj, nu avea un despărţământ 
propriu. În acest context, s-a luat 
decizia în�inţării unui nou despăr-
ţământ, cu sediul la Zalău2.

Adunarea de constituire a 
despărțământului Zalău al Astrei a 
avut loc pe data 29 iunie 1923, la 
Zalău. În urma propunerii lui Ze-
novie Pâclișanu, director general 
în Ministerul Cultelor, director al 
noului despărțământ a fost ales dr. 
Nicodim Cristea, primarul orașului 
Zalău3. Născut la 16 iulie 1889, în 
comuna Negrea, județul Arad, într-
o familie de intelectuali, a urmat 
științele juridice la Bratislava, Vie-
na și Cluj. Înainte de a ajunge pri-
mar al orașului Zalău, funcție pe 
care a ocupat-o în perioada 1923-
1926, a funcționat ca profesor la 
Liceul Comercial din Cluj și apoi ca 

prim-pretor al plasei Hida, în peri-
oada 1919-19234.

În funcția de secretar al des-
părțământului a fost ales Nicolae 
Nistor, revizor (inspector) școlar 
al județului Sălaj, casier dr. Du-
mitru Mureșan, consilier local, 
iar în funcția de bibliotecar a fost 
ales profesorul Vasile Timbuș5. Cu 
această ocazie, sub președinția lui 
Zenovie Pâclișanu a fost organiza-
tă și o manifestare culturală, iar în 
noul despărțământ s-au înscris 
4 membri fondatori, 22 membri pe 
viață și 20 membri activi, de la care 
s-a încasat suma de 6250 lei taxe 
de membru și o donație de 100 
lei din partea lui Gheorghe Pop 
de Oarța, avocat în Zalău, primul 
prefect al Sălajului după Marea 
Unire. Despărțământul a primit 
15 biblioteci poporale, care urmau 
să �e amplasate în noile agenturi 
ale despărțământului, împreu-
nă cu statutele și regulamentele 
„Asociațiunii”6.

Încă din primul an de fun-
cționare, despărțământul Zalău 
a desfășurat o activitate cultu-
rală deosebită, ceea ce sublinia 
și Comitetul Central al Astrei în 
raportul general de activitate pe 
anul 1923-1924, �ind considerat 
un despărțământ model. Astfel, 
în primul an de activitate au fost 
în�ințate 13 biblioteci poporale și 
13 agenturi (urmând la scurt timp 
alte trei) în comunele: Aghireș, 
Ortelec, Hereclean, Gârcei, Țigani 
(azi Crișeni), Treznea, Unguraș 
(azi Românași), Ciumărna, Păușa, 
Bozna, Agrij, Buciumi și Cățălul 
românesc (azi Meseșenii de Sus)7. 
S-au înscris ca membri ai nou-
lui despărțământ 447 de persoa-
ne și s-au ținut 58 de prelegeri, 7 
șezători culturale și conferințe. 
S-a inițiat o strânsă colaborare 
cu elita locală, cu învățătorii și 

preoții și s-au făcut eforturi pentru 
în�ințarea de bănci, cooperative de 
credit, coruri, casine (case de cul-
tură) etc. „Neobositul” președinte 
al despărțământului, dr. Nicodim 
Cristea a vândut 2000 de lozuri 
ale loteriei „Asociațiunii”, 50 de 
exemplare din Calendarul Astrei 
pe anul 1924 și a făcut 17 abona-
mente la revista „Transilvania”. De 
asemenea, a adunat obiecte pentru 
un muzeu în Zalău, începând, „cu 
sorți de izbândă”, să pună bazele 
în�ințării acestui muzeu.

Noul despărțământ avea în 
subordine 58 de comune (în peri-
oada respectivă �ecare localitate 
avea rang de comună), 16 agen-
turi și 16 biblioteci poporale, �e-
care cu câte 51 de volume, iar cea 
din Zalău avea 300 de volume. De 
asemenea, s-a reușit în�ințarea 
unei noi agenturi în localitatea 
Meseșenii de Sus, care aparținea 
despărțământului Crasna al Astrei, 
care a fuzionat cu despărțământul 
Șimleu, la 20 noiembrie 1923.

Dr. Nicodim Cristea, fost primar al Zalăului 
și director al Despărțământului Astra
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La 25 noiembrie 1923, despăr-

țământul Buciumi a hotărât să fuzi-
oneze cu despărțământul Zalău, ale 
cărui localități au fost vizitate de 
conducerea despărțământului. 

În primul an de activitate s-au 
ținut următoarele prelegeri popo-
rale: dr. Nicodim Cristea, prima-
rul orașului Zalău și director al 
despărțământului Zalău al Astrei, a 
susținut prelegerile: „Asociațiunea 
și lupta ei pentru promovarea 
culturii românești”, în Ortelec, 
„Despre Asociațiune și datorințele 
noastre pentru desvoltarea cultu-
rii la Români”, în Aghireș, „Despre 
trecutul Asociațiunii în statul ro-
mân”, în Treznea, „Despre trecutul 
Asociațiunii și datorințele noastre 
pentru desvoltarea programului ei”, 
în Românași, „Despre Asociațiune 
și rostul școalei în zilele noastre”, 
în Bozna, „Despre importanța 
Asociațiunii în zilele noastre”, 
în Hereclean, „Despre rostul 
Asociațiunii și modul cum trebu-
ie sprijinită de țăranii noștri”, în 
Țigani (Crișeni), „Despre însemnă-
tatea Caselor Naționale în cultura 
poporului, în Buciumi, „Despre ros-
tul Asociațiunii în România între-
gită”, „Despre Asociațiune și lup-
tele politice în trecut ca mijloc de 
trezire a conștiinței naționale”, în 
Gârcei, „Despre Asociațiune și mi-
siunea intelectualilor de azi pentru 
închegarea societății românești”, 
în Badon, „Despre Asociațiune”, în 
Bodia, „Despre Astra și diferitele 
ei ramuri de activitate”; secretarul 
despărțământului, Nicolae Nis-
tor a susținut prelegerile: „Despre 
școală”, în Ortelec, „Despre școală 
și Școala de Duminică”, în Aghireș, 
„Despre școală și meserii”, în Trez-
nea, „Despre școală și rostul cărții 
în zilele noastre”, în Românași, 
„Despre carte și Asociațiune”, în 
Ciumărna, „Despre Asociațiune și 
rostul cărții”, în Păușa, „Despre bi-
nefacerile școalei”, în Hereclean, 
„Despre școală și datorințele 
părinților față de dânsa”, în 
Țigani (Crișeni), „Despre școală și 
învățătură”, în Meseșenii de Sus, 
„Despre școală și meserii”, în Gâr-
cei, „Despre foloasele învățăturii 

c â șt i gate  în  ș coa l ă  ș i  ro stu l 
meșteșugarilor români în consoli-
darea țării”, în Badon; Gheorghe 
Matieșanu, profesor la Școala Nor-
mală din Zalău, a susținut prelege-
rile: „Despre meserii”, în Ortelec, 
„Despre meserii și negoț la Ro-
mâni”, în Ciumărna și Păușa; Ghe-
orghe Dunca, profesor la Școala 
Normală din Zalău, a susținut pre-
legerea „Despre industrie, meserii 
și comerciu la români”, în Aghireș; 
Gheorghe Pop, prim-pretor, 
„Despre meserii și comerciu”, în 
Bozna și Buciumi; Vasile Iuga, pre-
tor, „Despre cinste și omenie”, în 
Țigani (Crișeni); Traian Trufașiu, 
protopopul greco-catolic al Zalău-
lui, „Despre așezămintele naționale 
în trecut și prezent”, în Meseșenii 
de Sus; dr. Victor Supuran, consili-
erul orașului Zalău, „Despre alcoo-
lism și meserii”, în Bodia, „Despre 
meserii”, în Bogdana; Cornel Oțiel, 
preot greco-catolic în Buciumi, 
„Despre cooperația”, în Bogdana; 
Ioan Opriș, notar cercual, „Limba 
și portul național”, în Bogdana. În 
comunele Aghireș, Treznea, Agrij 
și Gârcei, conferențiarii au fost 
însoțiți de corul Școlii Normale 
de băieți din Zalău, compus din 
16 elevi, care sub conducerea pro-
fesorului Gheorghe Dunca „a exe-
cutat mai multe cântece naționale 
și monoloage, stârnind pretutin-
deni entuziasm pentru comorile 
noastre naționale”.

Pe lângă aceste teme legate de 
istoricul și activitatea deosebită 
a Astrei și a școlilor confesionale 
românești, au fost susținute prele-
geri care au avut ca temă comerțul, 
cooperația, industria, meseriile 
etc., la care asistau sute de per-
soane. De asemenea, medicii au 
susținut o serie de prelegeri legate 
de bolile sociale și venerice, care 
bântuiau la vremea respectivă, re-
guli elementare de igienă etc.: dr. 
Sorin Stoica, medic la Batalionul 
7 Vânători de Munte din Zalău a 
susținut prelegerile „Combaterea 
bolilor venerice, etiologia, ravagi-
ile, tratamentul și pro�laxia lor”, 
în Treznea, Păușa și Românași, 
„Boalele venerice și tuberculo-

za”, în Buciumi, Chieșd, Sighetu 
Marmației și Curitău (azi Sălăje-
ni); dr. Edmund Murgolies, medi-
cul circumscripției Zalău, „Despre 
si�lis, tuberculoză și pelagră”, în 
Aghireș, Fetindia, „Despre boalele 
venerice și îngrijirea copiilor”, în 
Țigani (Crișeni), Gârcei, Cristur și 
Mirșid. Medicii amintiți mai sus 
au fost însoțiți de prim-medicul 
județului Sălaj, veteranul dr. Pom-
pei Fărcaș, care a ținut și el să dea 
diferite sfaturi igienice poporului, 
„care a ascultat cu multă râvnă și 
interes” prelegerile susținute de 
medici.

Deplasările conferențiarilor 
despărțământului Zalău și ale me-
dicilor s-au realizat cu ajutorul tră-
surilor puse la dispoziție gratuit 
de către Primăria orașului Zalău, 
în speță de către Nicodim Cristea, 
primarul orașului și director al 
despărțământului zălăuan al As-
trei. În două rânduri au ajutat cu 
trăsurile pentru conferențiari Cor-
nel Pop, directorul Școlii Normale 
de băieți din Zalău, Parchetul, Gar-
nizoana și compania de jandarmi 
din Zalău8.

Pe lângă prelegerile amintite 
s-au ținut în despărțământul Za-
lău mai multe prelegeri din par-
tea membrilor corpului didactic, 
organizați în șase cercuri culturale: 
Zalău, Buciumi, Treznea, Mirșid, 
Șamșud și Bocșa. În cercul cultural 
Zalău, cel mai harnic s-a dovedit 
învățătorul Ioan Gozman, directo-
rul Școlii primare de stat din Zalău. 
La 4 ianuarie 1924 a susținut pre-
legerea „Despre nașterea lui Hris-
tos, colinzi și urări de Crăciun”, în 
Zalău, ocazie cu care elevii școlii 
primare de stat au pus în scenă 
piesa „Irozii”. La 6 februarie 1924, 
a susținut prelegerea „Despre Uni-
rea Principatelor”, ocazie cu care 
corul elevilor, sub conducerea 
învățătorului Alexandru Pop „exe-
cută” mai multe cântece naționale. 
De asemenea, a susținut prelege-
rile „Despre originea poporului 
românesc”, în Aghireș, „Despre 
îmbrățișarea meseriilor”, în Fetin-
dia, „Despre foloasele școalei și ros-
tul cărții la noi”, în Ortelec, „Des-
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pre originea neamului românesc 
și importanța locurilor istorice 
Porolissum și Guruslău”, în Țigani 
(Crișeni), „Despre trecutul neamu-
lui românesc și vitejiile gloriosului 
nostru Rege Ferdinand I”, în Zalău, 
ocazie cu care s-a plantat arborele 
încoronării în curtea școlii. După 
prelegere, elevii au recitat mai 
multe poezii și au interpretat cân-
tece patriotice; „Simeon Bărnuțiu 
și evenimentele din 1948” a fost 
o altă prelegere susținută de Ioan 
Gozman, în Zalău, la 15 mai 1924. 
Alți dascăli care au susținut prele-
geri: Alexandru Pop, „Despre folo-
sul arborilor și paserilor”, în Zalău; 
Iuliu Cărpinean, „Despre portul 
național”, în Aghireș; Ioan Pop, „La 
școală și la plug”, în Fetindia; Pom-
pei Țolca, profesor în Zalău, „Des-
pre bogățiile României întregite”9.

Conducerea despărțământului 
Zalău a organizat o serie de 
conferințe și serate artistice în Za-
lău, după cum urmează: profesorul 
Gheorghe Matieșanu a susținut 
conferința „Despre poezia popora-
lă a județului Sălaj”, la care au par-
ticipat aproximativ 300 ascultă-
tori; directorul despărțământului 
Zalău al Astrei, dr. Nicodim Cris-
tea a susținut conferința „Des-
pre Muzeele din Transilvania și 
necesitatea creării unui Muzeu 
Național sau Palat Cultural în 
Zalău”, la care au participat 300 
ascultători; profesorul Grațian 
Capătă a vorbit despre viața și 
opera lui Gheorghe Coșbuc (250 
participanți); profesorul Pompei 
Țolca a susținut conferința „Mo-
mente importante din viața plan-
telor” (250 participanți); Nicolae 
Nistor, revizor (inspector) școlar 
și secretarul despărțământului a 
vorbit despre viața și opera lui Va-
sile Alecsandri (300 participanți); 
Constantin Petreanu, șeful O�ciu-
lui de Plasare din Zalău, a susținut 
conferința „Viața și opera lui Mihai 
Eminescu” (250 participanți), iar 
Cornel Pop, directorul Școlii Nor-
male de băieți din Zalău a susținut 
conferința „Despre trecerea liniei 
demarcaționale în anul 1919 și ro-
lul generalului Moșoiu în războiul 
pentru întregirea neamului”, la 

care au participat aproximativ 700 de 
ascultători. 

Cu ocazia celor șapte conferințe 
amintite mai sus, la Casina română 
din Zalău, au fost organizate și se-
rate artistice, la care și-au dat con-
cursul corurile elevilor de la Școala 
Normală de băieți și a elevelor de 
la Școala medie de fete din Zalău, 
sub conducerea dirijorilor Gheor-
ghe Dunca și Ioan Luca. Ambele 
școli au contribuit la reușita aces-
tor serate prin recitări de poezii și 
monoloage. Directorul Școlii Nor-
male de băieți, Cornel Pop și Silvia 
Suciu și-au dat concursul pentru 
reușita serbărilor, „indispensabile 
în opera de consolidare a neamu-
lui și țării în acest ținut îmbibat de 
străinism”. De asemenea, este de 
menționat sprijinul acordat de or-
chestra Batalionului 7 Vânători de 
Munte din Zalău, sub conducerea 
sublocotenentului Nicolae Chivu 
și maestrului Diez, care a delectat 
publicul cu frumoase cântece pa-
triotice și clasice. 

La Zalău, intelectualii s-au 
organizat în cadrele Casinei ro-
mâne, care era „adăpostită” în 
patru camere ale restaurantului 
„Ridval”, având o sală mare de 
conferințe și dans. Aici era „mult 
de lucru, conștiința națională �-
ind adormită”. Averea Casinei se 
ridica la 44.314 lei, iar corul Casi-
nei era condus de dirigintele Ioan 
Mușetescu.

Din activitatea deosebită depusă 
de directorul despărțământului în 
primul an de activitate, mai remar-
căm acțiunea sa pentru strângerea 
obiectelor de valoare din județul 
Sălaj, colectând 100 de obiecte pen-
tru muzeul care lipsea în Zalău și 
județ. El a primit un sprijin deose-
bit și din partea prof. univ. Tzigara 
Samurcaș, care a donat în acest scop 
suma de 5.000 lei10.

La sfârșitul primului an de ac-
tivitate, despărțământul Zalău al 
Astrei avea 5 membri fondatori, 
28 de membri pe viață și 395 mem-
bri activi, în total 428 membri11.

În anul care a urmat, des-
părțământul Zalău al Astrei a 
desfășurat aceeași activitate cultu-
rală prodigioasă, �ind dat, din nou, 

ca „model de muncă conștientă și 
rodnică”. S-a reușit în�ințarea altor 
zece agenturi ale despărțământului 
Zalău: Brebi, Bocșa, Curitău (Să-
lăjeni), Dobrin, Fetindia, Mirșid, 
Moigrad, Răstolțu Mare, Sângeor-
giu de Meseș și Vașcapauă (Poarta 
Sălajului). De asemenea, s-a reușit 
îmbogățirea cu volume a biblio-
tecilor existente și în�ințarea de 
biblioteci poporale noi. Bibliote-
ca Centrală a despărțământului 
din Zalău, care a ajuns la 352 vo-
lume, se găseau în localul Casinei 
Române din Zalău. Bibliotecile 
agenturilor se prezentau astfel: 
cele 15 agenturi (în afară de Zalău) 
în�ințate în primul an de activita-
te aveau câte o bibliotecă alcătuită 
din 51 volume, care s-au repartizat 
în anul 1923-24; pe lângă aceste 
volume s-au mai dat comunelor: 
Bodia, Buciumi, Gârcei, Hereclean, 
Ortelec, Treznea și Țigani (Crișeni) 
câte 15 volume, primite toate de 
la Comitetul Central al Astrei din 
Sibiu, în total 105 volume; în anul 
1924-25 s-au în�ințat biblioteci 
noi, compuse din 51 volume, în 
cele zece noi agenturi care s-au 
în�ințat, în total 510 volume re-
partizate acestor cercuri cultura-
le. De asemenea, s-au mai acordat 
biblioteci de câte 51 de volume 
următoarelor instituții din Zalău: 
Căminului de ucenici, Liceului de 
stat, Școlii primare de stat, Școlii 
medii de fete, arestaților de la Par-
chetul din Zalău și bibliotecii cen-
trale a despărțământului, în total 
306 volume „pentru înjghebarea 
bibliotecilor indispenzabile la aces-
te instituții” din orașul Zalău.

Pe teritoriul întregului despăr-
țământ au fost organizate cursuri 
de alfabetizare, �ind obligați în 
acest sens învățătorii, conform 
legii învățământului din 1924. 
De asemenea, în cursul anului 
1924-1925, în perioada noiem-
brie 1924 – iunie 1925, raportată 
Comitetului Central al Astrei de la 
Sibiu, au fost susținute următoare-
le prelegeri poporale: la 30 noiem-
brie 1924, în Curitău (Sălăjeni), au 
susținut prelegeri: protopopul gre-
co-catolic Valentin Sima, „Despre 
Unirea de la Alba Iulia”, dr. Nico-
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dim Cristea, „Despre importanța 
Asociațiunii” și Vasile Timbuș, 
profesor la Școala Normală de 
băieți din Zalău, „Despre pomărit”; 
la 7 decembrie 1924, în Mirșid, dr. 
N. Cristea și V. Timbuș au susținut 
aceleași prelegeri; la 11 ianua-
rie 1925, în Poarta Sălajului, au 
susținut prelegeri: dr. N. Cristea, 
„Despre Asociațiune”, V. Timbuș, 
„Despre prăsirea vitelor frumoase” 
și N. Nistor, „Lectură din Tolstoi”; 
tot la 11 ianuarie, după-amiază, în 
Unguraș (Românași), au susținut 
prelegeri: V. Timbuș, „Despre stu-
părit”, N. Cristea, „Despre bănci po-
porale și cooperative” și N. Nistor, 
„Despre diferite stricăciuni încui-
bate la noi”12; la 25 ianuarie 1925, 
în Moigrad, D. Stoicescu, consilier 
agricol, „Despre îngrijirea pămân-
tului și vitelor”, dr. N. Cristea, 
„Despre Astra” și Leontin Turcu, 
bibliotecarul despărțământului, 
„Despre școală și meserii”; tot la 
25 ianuarie 1925, după-amiază, 
în Brebi, dr. N. Cristea, „Despre 
Asociațiune”, D. Stoicescu, „Despre 
binefacerile reformei agrare” și 
L. Turcu, „Despre păcatele noas-
tre”; cu această ocazie, în ambele 
localități, s-au pus bazele bibliote-
cii poporale și s-a în�ințat agen-
tura despărțământului Zalău13; la 
8 februarie 1925, în Bocșa, Cornel 
Pop, directorul Școlii Normale de 
băieți din Zalău, „Despre originea 
neamului nostru”, dr. N. Cristea, 
„Despre Asociațiune, școală și 
meserii” și L. Turcu, „Din păcate-
le noastre”14; la 8 martie 1925, în 
Răstolțu Mare, învățătorul Petru 
Tulbure, „Despre rolul mamei în 
familie”, T. Brustureanu, învățător, 
„Despre lux” și L. Turcu, „Despre 
credințele deșarte” și N. Nistor, 
„Despre rostul Asociațiunii în viața 
poporului nostru”; tot la 8 martie, 
după-amiază, în Bodia, T. Brus-
tureanu, „Despre luxul la sate” 
și L. Turcu, „Despre relele, cari ne 
năpădesc neamul”15; la 22 mar-
tie 1925, în Gârcei, dr. N. Cristea, 
„Despre in�uența Asociațiunii 
asupra dezvoltării comunelor 
românești”, Grațian Capătă, profe-
sor la Școala Normală de băieți din 
Zalău, „Despre educația în familie” 

și Ananie Popoviciu, referent sta-
tistic județean, „Despre nutrețurile 
arti�ciale”16; la 29 martie 1925, în 
Hereclean, Victor Pop, profesor la 
liceul de băieți din Zalău, „Despre 
bogățiile pământului românesc”, 
dr. N. Cristea, „Despre conștiința 
națională” și L. Turcu, „Din păca-
tele noastre”; s-a în�ințat o bibli-
otecă poporală și s-au înscris mai 
mulți membri în despărțământul 
Zalău al Astrei17; la 26 aprilie 1925, 
în Treznea, dr. N. Cristea, „Despre 
importanța Caselor Naționale”, 
Remus Roșca, preot ortodox și 
profesor la Școala Normală din Za-
lău, „Despre credință” și L. Turcu, 
„Despre păcatele românilor”; tot 
la 26 aprilie 1925, după-amiază, 
în Fetindia, V. Timbuș, „Despre 
viața plantelor”, Ioan Gozman, di-
rectorul școlii primare de stat din 
Zalău, „Despre Asociațiune”18; la 
8 mai 1925, în Ortelec, Leontin 
Ghergariu, directorul Liceului de 
stat din Zalău, „Despre însemnăta-
tea Asociațiunii” și Grațian Capă-
tă, „Despre datorințele părinților 
față de copii”, la care au participat 
aproximativ 600 de persoane19; la 
23 mai 1925, în Țigani (Crișeni), 
N. Nistor, „Despre însemnătatea 
cursului de adulți”, dr. N. Cristea, 
„Despre sărbătorile naționale din 
luna mai” și L. Turcu, „Despre alco-
olism și credințe deșarte”; au mai 
luat cuvântul preotul local, Con-
stantin Iuga și �ul său, Emil Iuga, 
teolog și președintele Societății 
culturale „Gheorghe Șincai” a 
studenților teologi din Gherla20; 
la 31 mai 1925, în Buciumi, dr. N. 
Cristea, „Despre cultul eroilor”, și 
L. Ghergariu, „Despre importanța 
Caselor de lectură”; au participat 
aproximativ 1.500 de persoane; 
tot la 31 mai 1925, după-amiază, 
în Sângeorgiu de Meseș, dr. N. 
Cristea, „Despre Asociațiune” și L. 
Ghergariu, „Din păcatele noastre”; 
tot la 31 mai 1925, în Dobrin, au 
susținut prelegeri N. Nistor, „Cum 
se pot ridica satele noastre” și Iuliu 
Cărpinean, învățător, „Despre în-
semnătatea cercurilor religioase”21; 
la 8 iunie 1925, în Fetindia, Aurel 
Petruca, preot, „Despre credința 
strămoșească”, L. Turcu, „Despre 

dragostea de neam, lege și limbă”.
Deplasările conferențiarilor 

au fost susținute, la fel ca în 
anul precedent, de către Primă-
ria orașului Zalău, prin dr. Nico-
dim Cristea, primar și director al 
despărțământului, care a pus la 
dispoziție, în mod gratuit, trăsu-
rile necesare deplasărilor. De ase-
menea, și-au oferit trăsura Cornel 
Pop, directorul Școlii Normale de 
băieți din Zalău pentru deplasarea 
la Fetindia, D. Stoicescu, consilier 
agricol, pentru Brebi și Moigrad, 
Traugott Lurtz, fost director de 
poliție, sas de origine, pentru de-
plasarea la Buciumi.

Pe lângă directorul despăr-
țământului, dr. Nicodim Cristea, o 
activitate deosebită a desfășurat-o 
Nicolae Nistor, revizor (inspector) 
școlar, care în calitatea sa de secre-
tar al despărțământului, „a alergat 
în toate comunele de câte ori i s-a 
cerut aceasta, ținând alături de di-
rectorul despărțământului cele mai 
multe prelegeri poporale”. De ase-
menea, învățătorul Leontin Turcu, 
bibliotecarul despărțământului, „a 
stat totdeauna gata a eși la sate, 
pentru a ținea câte o prelegere pe 
înțelesul poporului”. 

La fel ca în anul precedent, 
învățătorii din cadrul despăr-
țământului Zalău, sub îndruma-
rea „neobositului lor conducător”, 
Nicolae Nistor, au susținut un ci-
clu de prelegeri poporale în cadrul 
cercurilor culturale. Acestea se or-
ganizau de două ori pe lună, du-
minica, și au reprezentat „cele mai 
frumoase manifestații culturale 
din județul Sălaj”22.

La 1 decembrie 1924, despăr-
țământul a sărbătorit, cu fastul cu-
venit, șase ani de la Marea Unire. 
A fost organizată o serbare școlară 
în sala teatrului orășenesc, în ca-
drul căreia Leontin Ghergariu a 
susținut o prelegere având ca temă 
însemnătatea zilei de 1 decembrie.

Începând cu luna februarie 
1925, la Casina română din Zalău, 
despărțământul Astrei a organi-
zat o serie de șezători culturale, 
conferințele susținute cu aceste 
ocazii �ind însoțite de un program 
artistic al școlilor din Zalău și de 
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muzica Batalionului 7 Vânători de 
Munte Zalău. De asemenea, toa-
te conferințele au fost însoțite de 
proiecții trimise de Casa Școalelor23. 

Prima conferință a avut loc pe 
data de 26 februarie 1925 și a fost 
susținută de către profesorul Le-
ontin Ghergariu, directorul Liceu-
lui de stat din Zalău. Ea a avut ca 
temă Primul Război Mondial. Se 
pare că intelectualii zălăuani nu 
s-au prea înghesuit să participe la 
conferință, deoarece în presă gă-
sim un apel pentru a participa la 
aceste evenimente culturale, sub-
liniindu-se că ele aveau „o meni-
re pur culturală”: „Ele sunt scrise 
pentru toți, la cari facem un căl-
duros apel, rugându-i să ia parte la 
șezătorile Astrei. Motive de acelea, 
că: eu cunosc chestiunea, mă plic-
tisesc, sunt prea lungi și mă ener-
vează, sau altele de acestea, sunt 
motive ridicole, cari dovedesc lipsa 
de stăpânire de sine și o slăbire a 
voinței acelor indivizi. Ele în loc 

să-i motiveze absența, îi dau un 
certi�cat de sărăcie su�etească ori-
cui le aduce”24.

A doua șezătoare culturală are 
loc pe data de 4 martie 1925, iar 
în cadrul ei, Cornel Pop, directorul 
Școlii Normale din Zalău a vorbit 
despre personalitatea lui Ștefan 
cel Mare. Peste o săptămână, la 
11 martie, a avut loc cea de a treia 
șezătoare, în cadrul căreia Alexan-
dru Filipciuc a susținut conferința 
„Roma și frumusețile sale25.

La începutul lunii aprilie so-
sesc în Zalău reprezentanții tru-
pei maghiare de teatru, sub con-
ducerea lui Sümegi, care a oferit 
reprezentații pe parcursul întregii 
luni în sala teatrului orășenesc. 
Din aceste considerente, și pen-
tru că nu sosiseră unele „dispo-
zitive” la despărțământul Astrei, 
conferințele s-au amânat pentru 
luna mai26.

O inițiativă lăudabilă, la care a 
contribuit și despărțământul Za-

lău al Astrei, a venit din partea 
directorului închisorii din Zalău, 
Alexandru Pop, care intenționa să 
în�ințeze o bibliotecă pentru cei 
arestați și corpul de gardă care îi 
supraveghea zi și noapte. Spera ca 
în acest mod să vină în sprijinul 
acelor „oameni rătăciți de pe calea 
adevărului”, subliniind că tocmai 
lipsa educației a făcut ca ei să se 
dedea la delicte și crime. În acest 
sens, făcea un apel către intelectu-
alii zălăuani să contribuie cu cărți 
la în�ințarea acestei biblioteci care 
avea „menirea nu numai cultura-
lă, dar și salvatoare”27. La scurt 
timp, directorul închisorii adresa 
mulțumiri intelectualilor zălăuani 
și despărțământului Astrei pentru 
donațiile făcute, publicând în co-
loanele ziarului „Meseșul” lista ce-
lor care au donat cărți sau sume de 
bani pentru biblioteca închisorii28.

În urma apelului Comitetu-
lui Central al Astrei din Sibiu, 
despărțământul Zalău, prin direc-

Nicodim Cristea vorbind la inaugurarea Monumentului Eroilor din Zalău - 28 mai 1925.  
(Sursa foto: Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, Colecția Francisc Hossu-Longin)
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torul său, dr. Nicodim Cristea, 
și cu concursul școlilor din oraș, 
au hotărât să serbeze ziua de 
3/15 mai 1848, când a avut loc Ma-
rea Adunare Națională de la Blaj, 
de pe „Câmpia Libertății”, eveni-
ment la care înaintașul nostru să-
lăjean Simion Bărnuțiu a avut un 
rol foarte important. Serbarea a 
fost organizată într-un mod deo-
sebit, în cadrul unui Maial școlar. 
Astfel, toate școlile din Zalău, 
însoțite de intelectuali și de muzica 
militară, au ieșit într-o mică poia-
nă de la poalele Meseșului, pe care 
au botezat-o „Câmpia Libertății”. 
După intonarea Imnului Regal de 
către întreaga asistență, profeso-
rul Grațian Capătă a vorbit despre 
evenimentele petrecute în anul 
1848 și învățătura patriotică des-
prinsă din faptele marilor noștri 
înaintași. Muzica Batalionului 7 
V.M., a�ată sub conducerea sublo-
cotenentului Nicolae Chivu, „prin 
Hora și cântecele patriotice, execu-
tate cu atâta preciziune, a produs 
veselie extraordinară între toți cei 
de au fost de față”29.

Directorul despărțământului 
Zalău, dr. Nicodim Cristea, alături 
de prefectul județului Sălaj, dr. Iu-
lian Andrei Domșa și Comitetul 
județean al Mormintelor Eroilor, 
au avut o contribuție importan-
tă în ridicarea unui monument în 
cimitirul orașului Zalău, în memo-
ria eroilor căzuți în Primul Război 
Mondial. Primăria orașului Zalău, 
în fruntea căreia se a�a Nicodim 
Cristea, a contribuit cu suma de 
10.000 lei, iar Comitetul județean 
al Mormintelor Eroilor cu suma de 
16.000 lei, la care s-au adăugat alte 
donații30. Dezvelirea monumen-
tului a avut loc pe data de 28 mai 
1925, de Ziua Eroilor, cu fastul cu-
venit. Cu această ocazie, Nicodim 
Cristea a rostit un discurs impre-
sionant, subliniind că generația 
tânără, în special, avea datoria 
morală de a cinsti memoria celor 
care și-au dat jertfa supremă pen-
tru apărarea patriei și importanța 
monumentului ridicat în cimitirul 
eroilor din Zalău: „Una dintre cele 
mai elementare datorințe pentru 
generația de azi este cultivarea prin 

toate mijloacele a amintirii eroilor, 
cari au trecut în Panteonul nemu-
ririi prin jert�rea vieții lor pentru 
libertatea noastră. Ridicarea aces-
tui monument în orașul nostru 
este fără îndoială o dovadă puter-
nică a simțului de recunoștință, 
ce-l are societatea de azi pentru cei 
mai falnici, mai bravi și mai iubiți 
�i ai săi”. Încheie cu speranța că 
amintirea eroilor va contribui la 
realizarea unității su�etești a ro-
mânilor: „Fie ca amintirea eroi-
lor îngropați în cimitirul acesta și 
desvălirea monumentului acestuia 
să trezească în toți cei de față și din 
apropierea noastră sentimentul 
sfânt al datorințelor sale pentru 
închiegarea rândurilor și cimenta-
rea celei mai puternice solidarități 
interne, ca astfel nu preste mult să 
realizăm și cea mai grea unire în-
tre toți românii și cetățenii acestei 
țări: unirea su�etească”31. 

În numele despărțământului 
Zalău al Astrei a mai vorbit Nico-
lae Nistor, secretar, care a realizat 
„salutul celor morți”, având în ve-
dere faptul că a luat parte activă 
în luptele ce s-au purtat la linia de 
demarcație, ca o�țer în rezervă, 
iar morții erau tocmai soldații din 
unitatea pe care a comandat-o pe 
vremuri locotenentul Nicolae Nis-
tor. Emoția, „avântul și căldura” cu 
care a rostit cuvântarea i-au impre-
sionat adânc pe toți cei prezenți32.

Despărțământul Zalău a fost 
reprezentat la manifestația cultu-
rală organizată de către Astra în 
București, la începutul lunii iunie 
1925, la serbările dedicate me-
moriei lui Avram Iancu și luptă-
torilor pașoptiști din Munții Apu-
seni, prin dr. Nicodim Cristea, dr. 
Iulian Domșa și Minerva Domșa. 
De asemenea, la manifestația cul-
turală organizată în sala Teatrului 
Național din Cluj, în amintirea ce-
lor 25 de ani de activitate teatrală 
a marelui nostru artist Zaharia 
Bârsan, prin dr. Nicodim Cristea, 
Nicolae Nistor, dr. Iulian Domșa, 
dr. Augustin Pintea și profesorul 
Pompei Țolca33.

Adunarea generală a despăr-
țământului Zalău al Astrei a avut 
loc la data de 14 iunie 1925, în 

sala Prefecturii județului Sălaj 
(azi sala „Avram Iancu” a Primări-
ei Zalău), având ca invitat special 
pe profesorul universitar Nicolae 
Giuglea, care a ținut o conferință 
impresionantă despre conștiința 
națională în Basarabia. Cuvântul 
de deschidere al adunării a fost 
rostit de către Nicodim Cristea, 
directorul despărțământului și 
primar al orașului Zalău, care sub-
liniază că orașul Zalău a intrat „în 
cadrele adevăratei vieți românești” 
abia după realizarea Marii Uniri. 
Realizează un scurt istoric al 
despărțământului și activitatea 
deosebită depusă în cei doi ani 
de la în�ințarea sa, menționând 
că era prima adunare generală a 
despărțământului. De asemenea, 
amintește contribuția deosebit de 
importantă a Astrei în păstrarea 
identității românești, înainte de 
1918, în colaborare strânsă cu bi-
serica, preoții, învățătorii și toți in-
telectualii români. La loc de frunte 
în realizarea idealului național al 
tuturor românilor îl situează pe 
Simion Bărnuțiu, localitatea Bocșa 
făcând parte din despărțământul 
Zalău al Astrei. Subliniază faptul 
că, după părerea sa, misiunea As-
trei, de culturalizare a poporului 
român, nu s-a încheiat odată cu re-
alizarea Marii Uniri: „Nu, �indcă și 
azi este mare nevoie de propagan-
dă culturală atât între țărani, cari 
ne așteaptă cu toată dragostea să 
le dăm câte o povață părintească 
din cele ce am învățat la școli, cât și 
între noi înșine, ca intelectuali, de-
oarece la tot pasul întâlnim atâtea 
momente de neîncredere, egoism 
și invidie încât se impune o con-
traofenzivă, pentru a ajunge iarăși 
la sentimentul frăției adevărate și 
nefățărite, ce este indispenzabilă în 
lupta de înaintare a unui neam”. În 
încheierea discursului său, face un 
apel la toți cei prezenți să se înscrie 
ca membri ai despărțământului, 
pentru ca din cotizațiile plătite să 
poată desfășura programul cul-
tural propus, care era „în deplină 
consonanță cu sentimentele �ecă-
rui bun român”34. 

Raportul de activitate al despăr-
țământului a fost prezentat de către 
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Nicolae Nistor, secretar, iar din cu-
prinsul său reiese scopul și mijloa-
cele urmărite de despărțământul 
zălăuan. Scopul era următorul: 
a) ridicarea economică a țărănimii 
române, prin îmbunătățirea agri-
culturii, utilajelor, animalelor și a 
întregului material gospodăresc; 
b) inițierea unei propagande inten-
se împotriva alcoolismului, tuber-
culozei și si�lisului; c) „biciuirea” 
moravurilor rele, care s-au „încui-
bat” în mijlocul poporului român, 
precum lenea, mândria, risipa 
și patima judecăților; d) pregăti-
rea terenului pentru în�ințarea 
de bănci poporale și cooperative 
românești și îndreptarea tineretu-
lui către domeniile productive: in-
dustria și comerțul; e) cunoașterea 
istoriei noastre naționale și a ma-
rilor noștri înaintași și prin toate 
acestea „ridicarea culturală a popo-
rului la nivelul celorlalte popoare, 
cari ne înconjoară”. Ca mijloace, 
se spune foarte frumos, „ne-au 
fost cuvântul și cartea”. Membrii 
despărțământului au susținut 
conferințe, prelegeri poporale, s-au 
în�ințat biblioteci în toate satele 
despărțământului și cea centrală 
din Zalău. Pentru viitor, printre 
altele, intenționau să ridice un mo-
nument lui Simion Bărnuțiu, care 
să �e amplasat în centrul pieței din 
Zalău. În încheiere, Nicolae Nistor 
face un apel către toți intelectu-
alii zălăuani (avocați, magistrați, 
medici, funcționari administrativi 
etc.) să se implice activ în cadrul 
despărțământului, nu numai das-
călii, „pe cari îi găsești angajați pre-
tutindenea”35. Seara, elevii Școlii 
Normale din Zalău au pus în scenă 
reprezentația teatrală „Nici pe ai-
cea nu se trece”, întreg programul 
desfășurându-se în parcul Elisabe-
ta din Zalău, în acordurile muzicii 
militare, urmate de dans, până în 
zori36.

Un eveniment deosebit pentru 
orașul Zalău și pentru județul Să-
laj a avut loc în ziua de 28 august 
1925. Societatea culturală „Ate-
neul popular din Tătărași”, care 
activa sub egida fundației „Prin-
cipele Carol”, a organizat o excur-
sie în județul Sălaj, la Zalău și un 

pelerinaj la Bocșa, la mormântul 
lui Simion Bărnuțiu. În presa să-
lăjeană se anunța că în fruntea 
delegației de aproximativ 600 
de persoane se vor a�a scriito-
rul Mihail Sadoveanu și C. Ifrim, 
președintele societății culturale. 
Totodată, era anunțat programul 
manifestărilor culturale37. Pentru 
a scoate în evidență solemnitatea 
și însemnătatea acestei vizite isto-
rice făcută de frații noștri moldo-
veni în județul Sălaj, redăm câteva 
fragmente din articolul apărut în 
prestigioasa gazetă „Cultura po-
porului”, semnat de Cornel Meza, 
în care prezintă frumoasele ser-
bări și primirea de care au avut 
parte la Zalău și Bocșa: „Sosim la 
ora 10 și ceva în sunetul muzicei 
militare a Regimentului 7 vânători 
de munte. Același decor ca pretu-
tindeni și aceeași a�uență de per-
soane, cu toată ploaia, ce strica 
farmecul călătoriei. O studentă din 
Cluj, dna Cozma, oferă în numele 
studenților locali, o splendidă jer-
bă de �ori președintelui nostru dl 
Ifrim. Câteva cuvinte de bună ve-
nire schimbate în sala de recepție 
a gărei, unde a vorbit primarul 
orașului, dl Nicodim Cristea, șef 
cultural al orașului Zălau, �ind și 
director al despărțământului lo-
cal al Astrei. Răspunde din partea 
noastră dl Ifrim. Mai în trăsuri și 
automobile, mai pe jos, după cum 
obișnuiau bărbații, pornim către 
sala Prefecturei, unde era aranjată 
recepția și a treia șezătoare artisti-
că-culturală. Iau cuvântul dnii Vic-
tor Pop, directorul școalei norma-
le și profesorul C. Stamboiu, care 
tratează subiectul: «Ce leagă pe 
ieșeni de amintirea marelui Sime-
on Bărnuțiu». Sala plină a răsplătit 
îndeajuns executarea programului 
artistic, în care se remarcă condu-
cerea măeastră a dirijorului V. Po-
povici, dna M. Cogălniceanu, dnii 
Ciolan, Barbu, Ștefanovici, Vasi-
liu, artiști de la Teatrul Național 
din Iași și neîntrecutul dansator 
C. Țărcuș, ce totdeauna era ru-
gat să reapară la rampă. Vibrând 
de emoție, fratele Ifrim încheie 
șezătoarea, ca să putem � din timp 
la masa la care luau parte toți pe-

lerinii … O mare surpriză însă ni 
s-a făcut în Zălau în timpul mesei, 
când ni s-a împărțit la toți comese-
nii câte un număr din ziarul local 
«Meseșul», închinat pelerinilor și 
conținând frumoase articole sem-
nate de fruntașii intelectuali ai 
orașului ca: dnii dr. Nicodim Cris-
tea, Cornel Pop, Nicolae Nistor ș.a.

Cu mare greutate ne-am putut 
despărți de acești foarte primitori 
frați, căci un program ce trebuia 
executat și un tren ce pleca la ora 
�xată anterior, ne sileau să rum-
pem cu sentimentalismul și să ne 
aducem aminte de realitate. La 
gară am fost petrecuți de aproa-
pe tot orașul, multe persoane 
însoțindu-ne în trenul ce ne ducea 
spre Bocșa Română, gara Mocirla, 
unde s-a născut și a fost înmor-
mântat Simeon Bărnuțiu. Primirea 
de la Zălau, o asemănam toți cu cea 
de anul trecut, de la Lugoj, care în-
trecuse toate așteptările”38.

Un alt eveniment foarte însem-
nat pentru orașul Zalău l-a consti-
tuit vizita făcută de președintele 
Astrei, Vasile Goldiș, în ziua de 
18 octombrie 1925. În fața comi-
tetului local al Astrei și a unui nu-
măr mare de intelectuali din Zalău 
a ținut un admirabil discurs în 
Casina română din oraș. El a vor-
bit, „în cuvinte convingătoare”, 
despre rolul deosebit jucat de As-
tra în trecut, „pentru închegarea 
națională”, precum și munca de-
pusă de prestigioasa instituție cul-
turală pentru întregirea neamului. 
Totodată, atins �ind acest ideal, 
Vasile Goldiș a scos în evidență ro-
lul pe care trebuia să-l joace Astra 
în continuare „pentru ridicarea po-
porului și întărirea statului nostru 
național”, indicând și noile princi-
pii cu privire la felul cum trebuia 
să se organizeze și să funcționeze 
despărțămintele, „întru recolta-
rea unui succes și mai formidabil”. 
La inițiativa lui Vasile Goldiș, s-a 
ajuns ca atât orașele, cât și condu-
cerea județului să cuprindă în bu-
getul lor sume însemnate pentru 
sprijinirea despărțămintelor As-
trei. La Sălaj, s-a cuprins suma de 
135.000 lei39.

Pe data de 4 noiembrie 1925 a 
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venit rândul „Extensiunii Univer-
sitare” din Cluj să susțină o nouă 
conferință la Zalău. De această dată 
a fost prezent chiar președintele 
societății culturale, profesorul 
universitar Virgil Bărbat, care a 
susținut „o frumoasă și instructi-
vă conferență”, cu titlul „Însemnă-
tatea copilăriei pentru omenire”, 
în sala festivă a Casinei române. 
Ea a fost urmată, la 13 decembrie 
1925, de conferința susținută de 
profesorul universitar Teodor Ca-
pidan, care a vorbit despre „Colo-
niile Macedo-Române în Ardeal și 
Ungaria”, în prezența unui public 
numeros. Scopul conferințelor era, 
precum cel al despărțământului 
zălăuan al Astrei, ridicarea nivelu-
lui cultural al românilor40.

Cu deosebit fast a fost sărbăto-
rită și ziua de 1 decembrie 1925, 
organizându-se un program cultu-
ral-artistic variat, în cadrul căruia 
Leontin Ghergariu, directorul Li-
ceului de stat din Zalău, a susținut 
o prelegere legată de însemnătatea 
zilei41.

În ceea ce privește în�ințarea 
muzeului central județean al As-
trei, se remarcă eforturile depu-
se de către Leontin Ghergariu și 
Leontin Turcu, inspector școlar și 
bibliotecar al despărțământului, 
care au colectat mai multe obiecte 
de pe teritoriul județului. Din pă-
cate, ele erau depozitate în biroul 
despărțământului, deoarece nu 
exista un local propriu al muzeu-
lui. Se spera că această inițiativă va 
conștientiza autoritățile județene 
asupra însemnătății  acestor 
prețioase vestigii și va � acordat un 
spațiu adecvat42, ceea ce, din păca-
te nu s-a întâmplat.

În anul 1925, după ce a fost 
aprobat în cadrul adunării ge-
nerale de la Reghin, Comitetul 
central al Astrei a tipărit „Regu-
lamentul pentru despărțăminte 
și cercuri culturale (agenturi)”. 
Se sublinia că în acest regula-
ment, despărțămintele și cercu-
rile culturale aveau „o îndrumare 
amănunțită și precisă asupra tutu-
ror problemelor ce le revin”, deoa-
rece se dădeau îndrumări pentru 
în�ințarea și organizarea cercuri-

lor culturale, a Caselor naționale 
sătești, biblioteci, serbări, expoziții 
etc., „instituții și probleme menite 
să îmbunătățească condițiile de 
viață a comunelor noastre”.

În regulament se prevedea și 
înființarea unor despărțăminte 
județene centrale, ca „orga-
ne intermediare între centru și 
despărțămintele de plasă”. Astfel, în 
Ardeal și Banat au fost în�ințate 23 
astfel de despărțăminte județene, 
atâtea câte județe existau. Ele s-au 
în�ințat în orașele reședință de 
județ. De exemplu, despărțământul 
Sălajul, cu sediul la Zalău sau 
despărțământul central județean 
Satu Mare, cu sediul în orașul 
reședință de județ, Satu Mare. Fie-
care din cele 23 de despărțăminte 
centrale județene, pe lângă agende-
le și atribuțiile speci�ce, mai aveau 
și atribuții generale de propagan-
dă culturală pentru întreg județul, 
conf. art. 8 al regulamentului. Ele 
urmau să �e reprezentate la adu-
nările tuturor despărțămintelor din 
plase, prin câte un delegat (art. 7). În 
special, aveau sarcina de a se îngriji 
de conferențiarii care urmau să par-
ticipe la adunările despărțămintelor 
de plasă, adresându-se în acest scop 
mai ales membrilor din secțiile 
literare și științifice ale Astrei 
(art. 16). Din comitetul de condu-
cere al despărțământului central 
județean făceau parte, de drept, 
președinții despărțămintelor de 
plasă (art. 15). Despărțământul 
județean era obligat să organizeze 
în �ecare an, înainte de adunarea 
generală a despărțământului, o 
adunare generală și ședință plenară, 
la care luau parte președinții tutu-
ror despărțămintelor din județ, 
iar agendele și atribuțiile adună-
rii generale a despărțământului 
județean erau normate astfel: „Exa-
minează toate chestiunile de inte-
res comun, prezentate de ședința 
plenară a comitetului central 
județean, precum și toate hotărâ-
rile acestuia referitor la gruparea 
comunelor în despărțăminte, �-
xând terenul lor de activitate. Exa-
minează și aranjează toate lucrările 
de propagandă culturală, stabilind 
programul de muncă prezentat de 

ședința plenară a comitetului, pen-
tru întreg județul, îngrijesc ca toate 
despărțămintele din județ să poată 
lucra, trimițându-le conferențiari, 
schiopticon, diapozitive, eventual 
cinematograful despărțământului 
central județean etc.”43

Evenimentul cultural cel mai 
important al Astrei sălăjene, dar și 
a orașului Zalău, în anul 1926, l-a 
constituit Adunarea generală a As-
trei44. Ea poate � considerată, cre-
dem noi, evenimentul cultural cel 
mai important al primului deceniu 
de după Marea Unire, poate al în-
tregii perioade interbelice, care a 
avut loc la Zalău. Până la acest eve-
niment, după cum regăsim în pre-
sa vremii și alte documente, Zalăul 
era un oraș mai puțin cunoscut, 
considerat un cuib al șovinismului 
maghiar și evreiesc, ocolit de unele 
trupe de teatru din București sau 
soliști de operă celebri. Situația se 
schimbă radical după anul 1926, 
orașul Zalău intrând în circuitul 
cultural românesc normal al peri-
oadei interbelice.

Referitor la importanța adu-
nării generale de la Zalău din 
12-14 septembrie 1924, impresi-
onante sunt, credem noi, cuvinte-
le de apreciere ale revistei Astrei, 
Transilvania, în coloanele căreia 
erau publicate următoarele: „Tran-
silvania are să încresteze la răboj 
trei zile de înălțare su�etească, 
trei zile, cari prețuiesc cât trei zile 
de Paști su�etești, �indcă înălțare, 
înviere a fost pentru su�etul ro-
mânesc sălăgean, ardelean și ba-
sarabean această adunare generală 
a Astrei. Mulți ochi au înotat în la-
crămi, multe inimi au fost cuprin-
se de �orii emoției și a fost prea 
�resc așa, �indcă frați îndepărtați 
unii de alții și-au întins mâna și au 
simțit că în noi doi un su�et bate”45.

La fel ca în anii precedenți, și în 
1926, despărțământul Zalău al As-
trei a desfășurat o activitate prodi-
gioasă. Conform regulamentului 
prezentat mai sus, despărțământul 
Zalău devine despărțământ central 
județean, la conducerea lui a�ân-
du-se tot dr. Nicodim Cristea. Pe 
lângă îndatoririle regulamentare 
față de celelalte despărțăminte din 
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Sălaj și organizarea adunării gene-
rale, s-a preocupat și de în�ințarea 
de noi cercuri culturale și biblioteci 
poporale. Astfel, pe lângă cele 28 de 
cercuri culturale existente, au mai 
fost în�ințate altele noi în comu-
nele Coșeiu, Jac, Guruslău și Romi-
ta. Primăria orașului Zalău a donat 
despărțământului un teren chiar 
în mijlocul orașului, cu scopul de a 
se construi o Casă Națională și mu-
zeul național al Astrei din județul 
Sălaj. Despărțământul a ținut 
strânse legături su�etești cu cele-
lalte instituții culturale, surori pre-
cum: Extensiunea universitară din 
Cluj, Societatea culturală „Bibices-
cu” din Turnu Severin, societățile 
culturale „Sălăjeana” din Cluj și 
„Someșana” din București, pre-
cum și cu toate cercurile culturale 
învățătorești. În urma participării 
președintelui despărțământului, 
Nicodim Cristea, la serbările 
societății „I. Bibicescu” din Turnu 
Severin, despărțământul Zalău 
a obținut de acolo două bogate 
biblioteci cu dulapuri masive cu 
tot, în valoare de circa 20.000 lei. 
Cooperativa „Albina” din Zalău 
a fost susținută în bună parte de 
membrii Astrei și astfel „a propășit 
mult” în acel an, ridicându-și ca-
pitalul de la suma de 50.000 lei, 
la 250.000 lei. Casina română din 
Zalău a fost și ea sprijinită în mod 
deosebit de Astra. Grație împru-
mutului de 50.000 lei, acordat de 
despărțământ, s-a putut cumpă-
ra un aparat radiofonic, care l-a 
vremea respectivă era foarte greu 
de obținut. La fel, și căminul de 
ucenici se menținea în condiții 
mulțumitoare, întreținând 30 de 
învățăcei46. 

În anul 1927, la fel ca în anii 
precedenți, despărțământul Za-
lău al Astrei era dat ca model în 
părțile nordice ale Ardealului. Co-
mitetul Central al Astrei sublinia 
în raportul său de activitate, că 
într-o perioadă de numai trei-pa-
tru ani, despărțământul a ajuns „la 
primul rang între despărțămintele 
Asociațiunii”, un rol important 
avându-l, în acest sens, directo-
rul despărțământului zălăuan, dr. 
Nicodim Cristea, „dimpreună cu 

un mănunchiu dintre cei mai har-
nici și entuziaști oameni din acele 
părți, unde este atâta de muncit 
pentru cultura românească”.

Pentru adăpostirea bibliote-
cii, a obiectelor adunate pentru 
muzeu, pentru ținerea ședințelor 
comitetului de conducere al 
despărțământului, redacția și 
administrația gazetei „Meseșul” și 
agendele de birou, dr. Nicodim Cris-
tea, prefect al județului Sălaj, în pe-
rioada aprilie 1926 – iunie 192747, 
a obținut o cameră în clădirea Pre-
fecturii județului Sălaj. Terenuri 
pentru case naționale s-au obținut 
în 28 de comune. Pentru propa-
ganda culturală aveau gazeta pro-
prie, „Meseșul”, redactată de con-
ducerea despărțământului. Au fost 
susținute numeroase conferințe, 
în Zalău deplasându-se și în acel 
an profesorii universitari clujeni 
din cadrul extensiunii universi-
tare. De asemenea, conferențiarii 
despărțământului au susținut pre-
legeri poporale în zece sate care 
aparțineau de despărțământ. Bibli-
oteca din Zalău a despărțământului 
a ajuns la 600 de volume. Au cola-
borat cu Camera Agricolă Sălaj și 
cu învățătorii. Au serbat cu fastul 
cuvenit Ziua Astrei, care se ținea 
la 1 decembrie, având în vedere 
importanța istorică a zilei48. Iată, 
în linii mari, activitatea prodigi-
oasă a despărțământului în prima 
parte a anului 1927.

Din păcate pentru cultura zălă-
uană și sălăjeană, după demiterea 
guvernului Averescu, la 3 iunie 
1927 și formarea guvernului con-
dus de Barbu Știrbei49, dr. Nicodim 
Cristea, care era reprezentantul 
în teritoriu al Partidului Poporu-
lui, condus de generalul Alexan-
dru Averescu, a fost destituit din 
funcție.

În aceste condiții, dr. Nicodim 
Cristea s-a stabilit la Cluj, unde 
și-a deschis un birou avocațial și a 
continuat să desfășoare o activita-
te culturală deosebită în cadrul As-
trei. În timpul ocupației horthyste 
s-a refugiat la București, unde a 
îndeplinit funcția de jurisconsult 
al Patriarhiei Române. Trece la cele 
veșnice la București, la 19 octom-

brie 197050.
 Plecarea lui Nicodim Cristea din 

fruntea despărțământului Zalău al 
Astrei s-a făcut resimțită și în acti-
vitatea sa, după cum se arată în ra-
portul de activitate pe anul 1927, 
înaintat Comitetului Central de la 
Sibiu: „Schimbările, cari s-au făcut 
în conducerea despărțământului 
central din județul nostru prin 
plecarea dlui dr. N. Cristea din 
fruntea acestui despărțământ, 
iar pe de altă parte vremurile nu 
tocmai prielnice unei activități 
culturale prea intense, au făcut ca 
despărțământul nostru să nu poa-
tă arăta în acest an progrese mari 
și importante față de trecut”51. 
Totuși, așa cum am amintit mai 
sus, s-a reușit obținerea unei came-
re în clădirea Prefecturii, „până ne 
vom putea realiza visul: în�ințarea 
unei frumoase Case Naționale în 
Zalău, sediul despărțământului 
central județean”. În acest lo-
cal, membrii comitetului de con-
ducere al despărțământului au 
stat zilnic la dispoziția publicu-
lui și a despărțămintelor de pla-
să, dând sfaturile și îndemnurile 
de care aveau nevoie. Biblioteca 
despărțământului central zălăuan, 
care ajunsese la 600 de volume, a 
fost catalogată și îngrijită „cu mult 
devotament” de Aurel Pustai, bi-
bliotecarul despărțământului. Ea 
a fost pusă tot timpul la dispoziția 
publicului, însă se constată, cu re-
gret că „publicul nu prea a uzat de 
acest mijloc de educare”. Se invoca 
poate și faptul că nu exista o sală 
de lectură, dar era vorba „și de o 
bună doză de nepăsare și indife-
rentism”.

În urma plecării lui Nicodim Cris-
tea, în fruntea despărțământului 
central județean a fost ales dr. 
Ioan Ossian, care l-a înlocuit și în 
funcția de prefect al județului Să-
laj. Secretarul despărțământului, 
Gheorghe Matieșanu, �ind plecat 
în concediu de studii în Franța, a 
fost înlocuit de Leontin Ghergariu.

În raportul de activitate nu se 
uita să se mulțumească fostului di-
rector al despărțământului, dr. Ni-
codim Cristea, pentru activitatea 
deosebită pe care a desfășurat-o în 
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fruntea despărțământului zălăuan, 
pentru „munca desinteresată pe 
care a depus-o pentru propaganda 
culturală în aceste părți, activitate 
care i-a înscris numele în istoria 
culturală a Sălajului între luptăto-
rii de frunte”. Îi mulțumeau și îi 
urau „ca să lucreze cu aceeași râv-
nă pentru înfăptuirea scopurilor 
Astrei și acolo unde l-au trimis îm-
prejurările”52. De altfel, după cum 
se menționa în raportul de activi-
tate al Comitetului Central al As-
trei, el fusese numit conferențiar 
propagandist al Astrei53.

Rezultatul practic al activității 
despărțământului Zalău al As-
trei, în special sub conducerea lui 
Nicodim Cristea, al prelegerilor 
poporale se putea observa din ur-
mătoarele: în mai multe comune 
intelectualii începeau să se ocupe 
cu ideea de a strânge mijloace mate-
riale pentru ridicarea unor case de 
lectură; până atunci se adăposteau 
în școli și unele case mai potrivite 
pentru citirea gazetelor și cărților; 
la Zalău, intelectualii au început 
să sprijine casina (casa de cultu-
ră) locală, care și-a procurat mo-
bilierul, aproape în întregime, din 
taxele de membri, care își plăteau 
cotizațiile de bunăvoie; din luna 
februarie 1925, despărțământul 
avea o gazetă proprie, „Meseșul”, 
avându-l ca redactor pe „inimosul” 
director al Liceului de stat din Za-
lău, Leontin Ghergariu; la inițiativa 
despărțământului s-a în�ințat în 
Zalău cooperativa de aproviziona-
re „Albina”, sub conducerea direc-
torului despărțământului, dr. Ni-
codim Cristea, cu 150 de membri, 
funcționari de toate categoriile. 
Cooperativa a fost în�ințată pentru 
a contribui la combaterea speculei 
de pe piață, dar și pentru întărirea 
comerțului românesc, �ind prima 

prăvălie românească din Zalău.
În concluzie, se poate a�rma că 

despărțământul Zalău al Astrei, 
a�at în primii ani (1923-1927) sub 
conducerea lui Nicodim Cristea, 
a desfășurat o activitate cultura-
lă deosebită în urbea de la poale-
le Meseșului, dar și în satele care 
aparțineau de despărțământ. Din 
păcate, după cum se va putea ob-
serva dintr-un studiu viitor, criza 
economică mondială a avut un efect 
devastator și asupra actului de cul-
tură, reușindu-se cu greu să se re-
vină la o activitate mai consistentă 
abia în preajma izbucnirii celei de a 
doua mari con�agrații mondiale. 
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Prin Zalău, la mijloc de 
veac XX 

Dănuț POP

De ce aceste rânduri despre Zalăul anilor 1950? 
Pentru că, după instaurarea deplină a regimului co-
munist, odată cu reforma administrativă din 1950, ce 
a dus la împărţirea ţării, după model sovietic, în regi-
uni și raioane, Zalăul nu rămânea nici măcar centru 
de raion. De la statutul de reședinţă a judeţului Sălaj, 
județ care a fost des�inţat și împărţit între regiunile 
Baia Mare, Bihor și Cluj, Zalăul decădea la statutul de 
oraș de subordonare raională.   

Centrul raionului a fost stabilit la Jibou, iar orașul 
Zalău va face parte din acest raion timp de doi ani, 
până în 1952, când devine reședinţa unui raion nou 
în�inţat. Jiboul continuă și el să �e centru de raion, 
unul mai mic desigur, până în anul 1960, când va � 
des�inţat cu totul. Reședinţa raionului reîntregit a 
fost stabilită de această dată la Zalău, care în 1968 de-
vine și reședinţa reîn�ințatului (nu fără mari piedici și 
eforturi, care ar merita un studiu special) judeţ Sălaj. 

Despre câteva din efectele acestei reorganizări ad-
ministrative, despre viaţa în acest orășel de provincie, 
la mijloc de secol XX, despre locuitorii (câţi au rămas 

aici!) și clădirile lui, în perioada 1950-1952, va � vor-
ba în rândurile și, mai ales, imaginile de faţă. Poate 
va ajuta acest foarte scurt studiu și în înţelegerea a 
ceea ce ar putea însemna regionalizarea, atât de mult 
vehiculată, pentru un oraș care își pierde statutul de 
reședinţă de judeţ. Și să nu uităm că nu doar „refor-
ma” din 1950, ci și celelalte încercări de regionalizare 
ale guvernului PNŢ din anii 1929-1931, cu cele șapte 
„directorate ministeriale” ale sale, ori ale regelui Carol 
al II-lea, din 1938-1940, cu cele zece „ţinuturi”, au dat 
greș! 

Istoria Zalăului este relativ bine cunoscută, așeza-
rea, pomenită de celebrul notar Anonymus, existând 
la venirea ungurilor pe la anul 900. Ars de tătari în 
1241, donat de rege episcopului catolic de Oradea, 
oraș-târg din 1473, trecut în posesiunea Principatu-
lui Transilvaniei după 1542, având mai mulţi stăpâni 
până spre mijlocul veacului al XIX-lea, cu multe pri-
vilegii primite de la regii Ungariei și de la principii 
Transilvaniei (unele păstrate, din fericire, în colecţi-
ile Arhivelor Naţionale Sălaj!), Zalăul devine reședin-

Vedere spre sud și sud-est
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ţa comitatului Sălaj (judeţ după 1918) la în�inţarea 
acestuia în 1876 (comitatul Sălaj apare în urma uni-
�cării comitatului Solnocul de Mijloc, cu reședinţa 
la Zalău, cu comitatul Crasna, care avea reședinţa la 
Șimleu Silvaniei, și prin adăugarea câtorva comune 
din comitatele Dăbâca și Cojocna).

Își păstrează acest loc după Marea Unire din 1918, 
deși alegerea îi fusese contestată și atunci, ca și mai 
devreme, de reședința celuilalt fost comitat, Șimleu 
Silvaniei. La fel, după reforma administrativă din 
1925, când Sălajul devenea judeţ de graniţă, prin în-
corporarea plășilor Carei și Valea lui Mihai sau după 
Dictatul de la Viena, când este cedat, la fel ca o mare 
parte din Transilvania, Ungariei. Tot reședinţă de ju-
deţ rămâne și după revenirea Ardealului de Nord în 
cadrul României.

Oraș vechi, așezat la poalele Meseșului, înconjurat 
de dealuri, cu o climă blândă, Zalăul ar trebui să aibă 
multe monumente istorice vechi. Dar acestea lipsesc. 
Motivul poate � reprezentat de așezarea orașului, în 
calea tuturor răutăţilor, la Poarta Meseșană, cunoscu-
tă din vechime, prin care se făcea legătura între Ardeal 
și Ungaria. 

Așezat lângă această „trecătoare”, pe „drumul 
sării”, orașul a avut parte atât de condiții favorabile 
dezvoltării, cât și de multe nenorociri, �ind pustiit în 
mai multe rânduri de năvălitorii tătari, turci ș.a. Și 
de multe incendii a avut parte, nu toate provocate de 
dușmani, ci și de neglijenţa unor locuitori, cum a fost 
la început de secol al XVIII-lea. Atunci, dintr-o stra-
dă întreagă, a rămas în picioare un singur coteţ de 
păsări, care a dat, pentru o vreme, și numele străzii 
(Tyukòl-utca, strada coteţului de găini)!

Urmele de demult lipsesc, clădirile „vechi” pe care 
încă le admirăm datând doar din secolul al XIX-lea sau 

cel următor. Într-o documentare urbanistică, realiza-
tă sub coordonarea arhitectului V. Crișan, la 1951-1952, 
păstrată în biblioteca Arhivelor Naţionale Sălaj și din 
care am preluat și imaginile care ilustrează studiul de 
faţă, sunt amintite ca reprezentative pentru oraș ur-
mătoarele construcţii: „biserica ortodoxă (fost gre-
co-catolică), situată în Piaţa Lenin” (azi, Piaţa 1 Decem-
brie, n.n.), construită între anii 1930-1934, în „stilul 
românesc cu in�uenţă bizantină”, biserica ortodoxă 
veche (biserica mică, de pe strada Andrei Șaguna, da-
tând din anul 1927, n.n.), cu „caracter asemănător de 
stil”, biserica reformată, „construită în stilul gotic pri-
mitiv, însă arsă de două ori și renovată în mai multe 
rânduri, așa că azi nu mai prezintă aspectul vechimei 
ei” (trebuie adăugate, la biserici existente la 1950, bi-
serica reformată, sinagoga și o casă de rugăciune bap-
tistă, n.n.), internatul liceului mixt nr. 2 (azi, Colegiul 
Naţional Silvania, n.n.), „construit în anul 1640, însă 
a fost reparat și transformat în mai multe rânduri, așa 
că azi nu mai prezintă aspectul vechimei ei”, edi�ciul 
principal al aceluiași liceu, „construit la 1902”, clădi-
rea „Transilvania”, construită „în anul 1895”, „cea mai 
mare clădire din Zalău, �ind așezată chiar în centrul 
orașului”, în stilul „tradiţional local, asemănător cu 
vechile construcţii ale orașului”, edi�ciul „ocupat de 
Școala Tehnică Financiară (fost Sfatul Popular jud. Să-
laj)”, „a doua construcţie ca mărime în oraș” (actuala 
Primărie a municipiului Zalău și fost sediu al Prefec-
turii judeţului până la 1949, n.n.).

În centru (pieţele „Libertăţii” și „Lenin”), clădiri 
alăturate, cu etaj cele mai multe, adăposteau școli, in-
stituţii, spaţii comerciale. Pe străzile principale (care 
se numeau atunci „30 Decembrie”, „Ady”, „Stalin”, 
„I. Pintilie”, „Pető�”, „Gh. Dózsa”, „Calvin” etc. și care 
pot � identi�cate de cititor pe baza fotogra�ilor ane-
xate), care porneau de acolo, clădirile încă erau aproa-
pe lipite unele de altele, iar pe măsură ce te îndepărtai 
de centru, deveneau tot mai distanţate. 

Tra�cul relativ intens, datorat și statutului de cen-
tru administrativ judeţean, devine o amintire după 
1950. Totuși, unele străzi erau mai circulate, în vreme 
ce pe altele nu se circula aproape deloc, ele servind 
doar pentru acces la locuinţele a�ate acolo. 

Biserica ortodoxă (fostă greco-catolică)

Hala de vânzare în curs de reparare
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În total, la 1951, erau circa 30 km de străzi. Foarte 
puţine erau pavate, cele mai multe �ind de pământ. 
Doar cele din prima categorie erau bune tot anul, cele 
din ultima doar pe timp bun, uscat, ploile făcându-le 
impracticabile. Nu era vreo diferenţă, din acest punct 
de vedere, faţă de uliţele din mediul rural!

Zalăul, la mijloc de veac XX, avea și o cale ferată. Fi-
ind cap de linie, tra�cul feroviar era foarte redus. Gara 
veche, unde trenul intra cu spatele, a ajuns aproape 
de centru acum, în zona actualei Autogări, datorită 
dezvoltării orașului de după 1968, când a redevenit 
centru de judeţ.

Autogara era situată în Piaţa Lenin (acum Pia-
ţa 1 Decembrie, acolo unde se a�ă astăzi Prefectura, 
Casa de Cultură a Sindicatelor ș.a., n.n.). Doar șapte 
autobuze plecau și veneau zilnic în oraș, cu circa 
100 de călători la venire și tot atâţia la plecare, legând 
orașul de Cluj, Baia Mare, Șimleu Silvaniei, Crasna, 
Buciumi și Cehu Silvaniei. Oamenii din satele din jur 
veneau la Zalău cu căruţele sau pe jos, la târg sau cu 
alte pricini. Pentru transportul în interiorul orașului 
se foloseau circa 30 de căruţași, precum și un vehi-
cul al Sfatului Popular, tras de cai, cu o capacitate mai 
mare de transport.

Despre populaţia orașului în această vreme dis-
punem de câteva informaţii sigure. În anul 1948, 
recensământul efectuat arăta un număr de 11.124 
locuitori, �ind incluși aici și cei din Ortelec și Valea 
Miţii. Se adăugau apoi cei din Stâna, alţi 950, astfel că 
erau cu totul, puţin peste 12.000 de locuitori. Pentru 
comparaţie, să spunem că în 1900, Zalăul avea 7.639 
locuitori, în 1930, 8.340, în 1992, 67.896 în oraș și 
426 în Stâna, iar în 2011, în total, 56.202. 

Mutarea la Jibou a centrului de raion a dus la o scă-
dere însemnată a numărului locuitorilor. Se estimea-
ză că circa 1.500 de zălăuani, mai ales funcţionari și 
membrii lor de familie, au plecat din oraș doar în pri-
mele trei luni după reorganizarea administrativ-teri-
torială! Într-adevăr, funcţionarii au fost cei mai afec-
taţi de noua reformă. Prin stabilirea sediului de raion 
la Jibou s-a produs o adevărată migraţie a acestora, 
atât acolo, cât și în alte centre administrative regionale 
și raionale. La Jibou merge și redacţia singurului ziar 
(de fapt, o publicaţie cu apariţie săptămânală!) care 
apărea atunci în fostul judeţ, „Graiul Sălajului”, deve-
nind, acolo, „Lupta Jiboului – Organ al Comitetului 
Raional P.M.R. Jibou și al Sfatului Popular Raional”, 
pentru ca din 8 iulie 1951, să își schimbe denumirea 
în „Drum Nou”, cu același subtitlu. 

Totuși, rămân încă la Zalău cei care își desfășurau 
activitatea în cadrul sfatului popular, „organul local al 
puterii de Stat”, care „conduce și coordonează trebu-
rile administrative și gospodărești a întregului oraș”. 
Rămân și cei din secţia �nanciară a orașului, dispen-
sarul medical și policlinica pentru școlari, instalate în 
aceeași clădire cu sfatul popular, lucrătorii din justiţie 
sau penitenciar, „una din vechile construcţii ale ora-
șului..., construită anume pentru această destinaţie”. 

Starea sanitară a localnicilor era satisfăcătoare. 
Datorită educaţiei lor, zălăuanii acceptau destul de 
ușor măsurile preventive, cum erau vaccinările și par-
ticipau în număr mare la conferinţele sanitare ale me-
dicilor din oraș. 

Apa necesară orășenilor era asigurată de fântânile 
arteziene și cișmelele publice, în număr de 15 în peri-
oada la care ne referim, precum și de fântânile parti-

Piața Libertății. Școala Tehnică-Financiară și Liceul Mixt Nr. 2 (fost Wesselényi)
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culare. Spitalul de Stat (e vorba de „spitalul vechi”, cel 
din spatele Arhivelor Naţionale, spitalul „nou” �ind 
inaugurat abia în 1978; dacă tot a venit vorba de spi-
talul de atunci, iată și câteva nume de medici: Ioan 
Popovici, secţia TBC, Puiu Paurez, secţia boli conta-
gioase, Olador Crișan, secţia femei, Fritz Ioan, secţia 
copii și Karácsony Zoltán, directorul spitalului; dintre 
asistente, amintim pe Paraschiva Medieș, Berta Panea 
și Almás Gizela) și Liceul teoretic (actualul Colegiu 
Naţional Silvania) foloseau apa din propriile fântâni 
arteziene. La această din urmă fântână erau racordaţi 
și un număr de 12 abonaţi, alţi șase �ind racordaţi 
la fântâna din Piaţa Lenin (fântâna de pe „platou”!). 
Cam atâţia erau zălăuanii care aveau la mijloc de secol 
XX apă curentă în locuinţe!

Calitatea apei era considerată bună, lipsa unor 
îmbolnăviri în masă din cauza consumului acesteia 
�ind considerată o probă evidentă în favoarea aces-
tei a�rmaţii! Un proiect de alimentare cu apă a fost 
elaborat în 1950, dar lucrările nu fuseseră prevăzute 
și în planul cincinal aprobat, așa cum se petrec lucru-
rile și cu proiectul de canalizare a orașului, elaborat 
în aceeași vreme! Iar datorită permeabilităţii reduse 
a solului, atunci când ploua foarte mult, se produceau 
inundaţii. De altfel, astfel de fenomene s-au petrecut 
și recent.

Exista, pentru alimentarea cu curent electric, o 
uzină, în�inţată încă din 1905, preluată de primă-
ria orașului în 1920 și modi�cată parţial în 1932. În 
1950 era încă în funcţiune, deși instalaţiile prezen-
tau o „uzură pronunţată”, și deservea cu puţin peste 

1.000 de abonaţi. Concluzia: cei mai mulţi locuitori ai 
orașului nu aveau nici curent electric! Iar pentru co-
lectarea gunoaielor, orașul dispunea de patru vehicule 
trase de cai!

Ce ocupaţii aveau zălăuanii? Înainte de 1947, mul-
ţi fuseseră mici meseriași sau mici comercianţi. Și unii 
și alţii dispar odată cu regimul comunist, devenind 
salariaţi. Industrie în oraș nu era, dacă nu cumva so-
cotim industrie, cooperativa „1 Mai”, cu activitate în 
construcţii și circa 250 de lucrători: zidari, dulgheri, 
�erari, cărămidari, zugravi, rotari, electricieni, sobari 
ș.a., sau cooperativele „Pielarul”, cu activitate în pre-
lucrarea pieii și cam același număr de lucrători, speci-
alizaţi ca pantofari, opincari, cizmari și „Înainte”, care 
îi cuprindea pe cei circa 60 de croitori din localitate. 
Putem adăuga două mori, o presă de ulei și o cărămi-
dărie!

Au rămas în oraș puţin peste 10 meseriași pe cont 
propriu și o mână de mici comercianţi, ceilalţi �ind 
integraţi, de voie sau de nevoie, în aceste cooperative 
sau în comerţul de stat. Comerţ concretizat în două 
magazine de stat, cu mai multe localuri de desfacere, 
un abator comunal și patru măcelării care erau, în ace-
lași timp, și prăvălii de desfacere pentru populaţie și 
cantinele din localitate.

Mulţi zălăuani sunt agricultori, peste 1.500, mai 
mult de jumătate dintre ei având sub un hectar de te-
ren �ecare (peste 10 hectare aveau doar 3% din total). 
Aceștia nici nu puteau trăi doar din această ocupaţie, 
ei practicând și cărăușia, pomicultura sau viticultu-
ra. Aceasta din urmă a rămas o ocupaţie importantă, 

Piața Libertății - edi�ciul Transilvania
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mulţi locuitori având vii pe dealurile ce înconjurau 
orașul. Totuși, nici doar din viticultură nu se putea 
trăi. După o statistică din timpul războiului, doar 
cinci gospodării aveau mai mult de cinci jugăre vie 
(circa 2,5 hectare). 

Adăugăm faptul că la 1950, Zalăul își pierde și 
băncile, nu doar statutul de reședinţă de judeţ. Din 
acel an, creditul și numerarul necesar instituţiilor și 
întreprinderilor va � asigurat doar prin sucursala din 
Zalău a Băncii de Stat.

Orașul, după pierderea statutului de reședinţă de 
judeţ, nu poate acoperi din venituri proprii, foarte 
reduse faţă de necesar, decât „1/10 parte din cheltu-
ieli”, iar datorită acestui fapt, „nu pot � întreprinse 
nici lucrări de mai mare amploare”, banii adunaţi �-
ind folosiţi pentru întreţinerea drumurilor, pieţelor și 
parcurilor, ori pentru asigurarea iluminatului public. 

Cum își petreceau zălăuanii de atunci timpul liber? 
Nu existau instituţii culturale specializate (teatru, 

operă, operetă, conservator ș.a.m.d.; astfel de institu-
ţii nu există nici astăzi!). Ceva „muncă culturală”, cu 
ocazia diferitelor sărbători, făceau elevii școlilor din 
oraș. Și erau câteva școli la 1950. Iată-le: Liceul teo-
retic mixt cu predare în limba română, Liceul teoretic 
mixt cu predare în limba maghiară, Școala pedagogică 
de fete cu predare în limba maghiară, Școala tehnică-�-
nanciară, Școala tehnică profesională mixtă cu secţii-
le română și maghiară. Adăugăm aici și cele opt școli 
elementare, șase grădiniţe de copii și un cămin de zi.

Sunt de consemnat și alte manifestări culturale. 

Astfel, în anul 1950 au poposit în oraș actorii Teatru-
lui Naţional din Cluj, Teatrului de Stat din Turda, Tea-
trului de Stat din Sfântu Gheorghe, precum și soliștii 
Operei de Stat din Cluj, ai Ansamblului Armatei din 
București și Cluj, ori „echipa” Comitetului de Radio-
difuziune.

Zălăuanii aveau la dispoziţie și un cinematograf 
orășenesc (o sală în clădirea „Transilvania”, care, con-
form autorilor documentării urbanistice amintite, „nu 
este corespunzătoare pentru sală de cinematograf”), 
o bibliotecă publică având circa 7.000 de volume, găz-
duită de Ateneul Popular „30 Decembrie” (fosta casă 
municipală de cultură, acum retrocedată comunităţii 
maghiare, n.n.), dar și una mult mai mare, a fostului 
liceu Wesselényi, cu peste 20.000 de volume, precum 
și o staţie de radioampli�care cu 26 de difuzoare așe-
zate în diferite puncte ale orașului.

Pentru practicarea sportului, zălăuanii puteau 
folosi singura arenă sportivă din oraș, cu o pistă de 
alergare lipsită de zgură și care nu avea nici lungimea 
necesară. Totuși, Zalăul a dat încă de atunci câţiva 
sportivi remarcaţi la campionatele regionale în aler-
gări, sărituri în lungime și sărituri în înălţime. 

Exista și o echipă de fotbal, „Spartak” Zălau, care, 
în mai 1951, învingea „Ogorul” Hida cu 6 – 2 și „Lo-
comotiva” Dej cu 4 – 3, într-un turneu organizat la 
Zalău. 

Tot în luna mai a aceluiași an, s-a desfășurat și un 
concurs „regional” de ciclism, pe un circuit de 32 km, 
câștigat de „Vlăduţ Vasile, fruntaș în muncă de la co-

Piața Libertății. Vedere din parc
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lectivul Metalul din Cluj”, cu timpul de 45 de minute 
și 40 de secunde (și iată cum, după aproape 70 de ani, 
ciclismul revine la Zalău, tot în luna mai!). 

Se mai practica jocul de șah, cel de popice, „cro-
sul popular de ski”, dar și volei, existând în oraș cinci 
locuri, în incinta unor școli, destinate acestui sport 
care, iată, aduce astăzi zălăuanilor atâtea satisfacţii. 

Orașul dispunea și de un bazin de înot, nici acesta 
corespunzător din punct de vedere al lungimii. O știre 
publicată în „Drum Nou” din 19 august 1951, cu refe-
rire la un „concurs raional de înot”, la care au partici-
pat 42 de concurenţi de la echipele „Spartak, Școlare 
și Progresul”, ne spune și care era lungimea bazinului 
amintit: 25 de metri. Și alimentarea lui cu apă, care se 
făcea din fântâna arteziană din Piaţa Lenin, lăsa mult 
de dorit.

Pentru relaxare, zălăuanii aveau câteva parcuri la 
dispoziţie. Unul, „Victoria”, situat în „str. Pető� colţ 
cu str. Táncsics”, cu arbori umbroși „cu o vechime 
destul de mare, fără însă a putea � comparat cu alte 
parcuri de vechimi considerabile”, loc de odihnă atât 
pentru zălăuanii din zonă, cât și pentru trecători, se 
a�a acolo unde astăzi este parcarea din spatele primă-
riei. Altul era parcul din Piața Libertăţii, unde avem 
și acum statuia lui Wesselényi (inaugurată în 1902), 
parc compus atunci din patru insule, împrejmuite cu 
garduri „din beton și �er, cu frumoși arbori ornamen-
tali, cu mulţi tranda�ri și cu o mare varietate de �ori 
care în zilele de vară îl fac să �e foarte atrăgător”. Cel 
mai mare parc era „Grădina poporului”, încă foarte 
puţin amenajat la 1950, dar unde „în timpul verii, din 

când în când este organizată câte o chermesă, la care 
publicul orașului ia parte în număr destul de mare, �-
ind un loc plăcut pentru distracţii și petreceri”. 

Și târgurile, „săptămânale” sau „de ţară”, adunau 
la Zalău o mulţime de oameni, „pentru motivul că în 
apropierea orașului nu sunt orașe mai mari”.

Vara, locuitorii urcau pe Meseș, ajungând până 
la „Lacul cu trestii”, loc înconjurat de brazi și stejari 
falnici. Era acolo o casă pentru învăţători, netermina-
tă încă în 1950, unde se intenţiona amenajarea unui 
dispensar TBC pentru copii. A devenit tabără de copii 
(am învăţat să bat la tobe acolo, prin 1973!) și apoi a 
fost părăsită. Starea ei, acum, este jalnică. 

Să lăsăm însă imaginile, care pot spune mult mai 
mult decât cuvintele, să ne vorbească despre un oraș 
care, la 1950 avea și numele „încă ne�xat de�nitiv: i 
se spune Zălau, Zălău și Zalău”! 
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Cilindrarea străzii Porolissum
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Pavarea cu pavele (calâpuri) a străzii Stalin Piața Libertății - fântâna arteziană

Piața Libertății. În dreapta, Biserica ortodoxă, în stânga Biserica reformată

Piața Libertății. Statuia baronului Wesselényi Piața Libertății. Vedere din parc
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Piața Lenin. Vedere în zi de târg, iarna

Piața Libertății. Monumentul Eroilor Sovietici Edi�ciul Sfatului Popular
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Strada 30 Decembrie, la intrare în Piața Libertății

Piața Libertății. În dreapta, Biserica reformată, în stânga Biserica romano-catolică



24

174

Special

Vedere spre partea estică a orașului Zalău

Vedere spre sud - în fundal Munții Meseș
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Modă și divertisment 
în Zalăul interbelic

Mihaela SABOU

Zalăul interbelic, asemenea ce-
lorlalte așezări urbane, trece prin-
tr-un amplu proces de moderniza-
re, animat �ind de către populația 
sa, stăpânită de tentația de a gus-
ta din plăcerile și confortul care 
cândva erau destinate aproape în 
exclusivitate celor din clasele so-
ciale privilegiate. Apetența pentru 
depistarea unor moduri variate 
de petrecere a timpului liber, vine 
ca o dezlănțuire generată, pe de o 
parte, de eliberarea de tragismul 
războiului, dar și ca un efect al in-
certitudinii provocată de teama 
unor potențiale con�icte viitoare. 
Locuitorii Zalăului par stăpâniți 
de o formă de libertinaj, devenind 
preocupați de tot ce putea aduce o 
notă de avangardism, de la îmbră-
căminte sau alte elemente de stil, 
la evenimentele mondene din ce 
în ce mai variate. Drept urmare, 
se con�gurează diverse forme de 
divertisment, care erau destinate 
tuturor categoriilor sociale, de la 
intelectuali la oameni de rând, dez-
voltându-se, pe lângă modalitățile 
elitiste de petrecere a timpului li-
ber: teatru, muzică de operă sau 
corală adresate celor inițiați, și o 
formă de cultură de masă, care era 
potențată de anunțurile din presa 
vremii și ea în plină ascensiune.

De altfel, aceasta avea un rol 
determinant în popularizarea 
posibilităților cu caracter recreativ 
din oraș. Aproape toate evenimen-
tele anunțate a se organiza în Za-
lău, erau urmate de  baluri sau se-
rate dansante. Posibilitățile de re-
creere sunt dintre cele mai diverse, 
populația Zalăului manifestându-
și disponibilitatea de a se înfrupta 
din multitudinea de forme care îi 
inspira în a alege modul de petre-
cere a timpului liber. Există o preo-
cupare în ceea ce privește eleganța 
și ra�namentul, ca marcă a moder-

nismului, acestea �ind antrenate 
de noile tendințe ale modei des-
coperite de doamne în revistele de 
specialitate.  

Pornind de la o istorisire a lui 
Gavril Câmpeanu, de la care ne-au 
rămas o serie de informații care 
reconstituie, printre altele, și une-
le aspecte ale vieții cotidiene ale 
Zalăului interbelic, este de presu-
pus că femeile din familiile înstă-
rite își petreceau timpul liber, pe 
lângă plimbări sau reprezentații 
de pian, citind reviste. Acesta 
surprinde într-o relatare despre 
o vizită făcută în familia viitoarei
sale soții că: „Mama fetelor ședea 
la masa din foișor răsfoind revis-
tele”1. Este de bănuit că acestea le 
conectau pe reprezentantele se-
xului frumos la noile tendințe ale 
caselor de modă din țară și străi-
nătate. De altfel, noile dorințe ale 
doamnelor și domnișoarelor din 
Zalău, alimentate de diversita-
tea modalităților de informare în 
acest domeniu, sunt speculate din 
plin de către atelierele de croitorie, 
parfumerii sau de către saloane-
le de înfrumusețare, care simțind 
creșterea interesului pentru aceste 
noi pasiuni, se întrec în anunțuri 
care mai de care mai tentante. 

De pildă, Salonul de Modă 
„Elite” situat în Zalău, pe Stra-
da Ferdinand, nr. 65, anunța cu 
mare pompă, în anul 1926 că a 
„deschis salon de modă pentru 
doamne, unde se execută după 
ultima modă tot felul de rochii, 
de la cele mai simple la cele mai 
gingașe: rochii de seară, baluri, 
ocazii; șaluri etc.”2 Acestuia îi fă-
cea concurență serioasă salonul 
de modă al văduvei Naftali Edu-
ard de pe aceeași Stradă Ferdi-
nand, dar la nr. 12, care-și ispitea 
potențialele cliente doritoare de 
emancipare cu tiparele englezești 

și franțuzești, sub garanția că re-
aliza „modelurile cele mai elegan-
te și cele mai moderne”3. De sin-
tagma „ultima modă” se prevala 
și Elena Berger, care anunța prin 
intermediul presei faptul că va 
„deschide croitorie pentru dame 
având principala năzuință de a sa-
tisface toate cerințele”4. Faptul că 
venea din Cluj, informație specu-
lată în anunț, era o dovadă a ra�-
namentului și calității, garantând 
că execută „haine de damă și copii 
după ultima modă și la cele mai 
moderate prețuri”5. Chiar dacă nu 
se bucurau de atâta diversitate, și 
domnii bene�ciau de posibilitatea 
de a avea ținute șic, cu concursul 
serviciilor furnizate de către cro-
itoria Vasile Toth din Zalău, care 
pentru a-și con�gura poziția pe 
piața de pro�l, își ademenea cli-
entela cu prețuri atractive, dar 
mai ales cu anunțul venirii „de la 
Viena a unui specialist în croiul 
hainelor bărbătești moderne”6. 
Acest atelier, în toamna anului 
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1927, în numele modei, pentru a 
� la curent cu ultimele trenduri, 
l-a trimis pe „șeful conducător de 
atelier la un curs de perfecționare 
la București”7. Drept urmare, 
folosindu-se de această realita-
te oferită ca avantaj în favoarea 
calității, dar mai ales a modernis-
mului, croitoria în cauză își atrage 
potențialii clienți cu promisiu-
nea executării unor haine „după 
cea mai nouă modă”8. Ținutele 
erau completate de încălțăminte 
care trebuia să urmeze și ea noile 
tendințe, așa că pentru a bene�-
cia de posesia unor modele care 
să-i scoată din anonimat, zălăua-
nii puteau apela la pantofăria și 
salonul de modă „Export Barabaș 
și Varga”, situat în Piața Mihai Vi-
teazul, nr. 4, de unde bărbații își 
puteau achiziționa „ghete box în-
tregi negre, aceeași calitate culoa-
re brunetă, ghete negre de sport, 
panto� bruneți”9, iar doamnele și 
copilele bene�ciau de o mai mare 
diversitate de modele, de altfel ele 
�ind clientela țintă a salonului 
menționat. Astfel, puteau să-și 
achiziționeze, la alegere, „ghete 
Șevro negre cu benzi, ghete Cro-
co, panto� box, ghete pânză cu 
benzi etc.”10. Ca alternativă, Au-
gustin Paul oferea posibilitatea de 
a executa la comandă, prin „Pan-
tofăria sa de model” din Strada 
Traian, nr. 8, „cele mai moderne și 
frumoase lucrări din materia cea 
mai durabilă”11. Categoric exista 
o preocupare pentru ra�nament
și prin urmare, pentru completa-
rea ținutelor, la mare căutare erau 
și ciorapii, mănușile, pălăriile sau 
cravatele pentru domni, care pu-
teau � cumpărate de la același „Ex-
port Barabaș și Varga”, care punea 
la dispoziția doritorilor aceste 
produse „în mare asortiment”12, 
dar și de la Parfumeria „Victoria”.

Speculând apetența zălăuane-
lor, mai ales, pentru modă și fru-
mos, era previzibilă dezvoltarea 
unor servicii de înfrumusețare. 
Așa că doamnelor și domnițelor le 
stătea la dispoziție „Salonul de Fri-
zerie de dame și manicur deschis în 
frizeria lui Dènes, care corespun-

dea tuturor cerințelor moderne și 
de specializare”13. Aici se ofereau 
servicii de coafor și frizerie în ton 
cu ultimele linii ale modei, pen-
tru ocazii speciale, „serate, eton 
etc. precum și vopsirea părului”14. 
Bărbații puteau apela la rându-le și 
la serviciile frizerului Vasile Pușcaș 
din Strada Ferdinand, nr. 16, sin-
gurul frizer român din Zalău, care 
garanta servicii de calitate în ma-
terie de frizerie și bărbierit. Acesta 
aduce drept argument al profesi-
onalismului său folosirea cremei 
de ras „barbax de fabricație româ-
nească, după o rețetă brevetată în 
Cehoslovacia”15.

Și produsele pentru igiena per-
sonală comercializate de către Par-
fumeria „Victoria” din Zalău sunt 
o marcă a emancipării, trădând
interesul din ce în ce mai evident 
pentru ra�nament al zălăuanilor. 
Aceasta oferea clienților o gamă 
variată de săpunuri, creme, produ-
se pentru machiaj, articole medica-
le și bineînțeles ape de colonie ori-
ginale, aparținând unor mărci de 
prestigiu.  Speculând ideea de nou, 
locuitorii urbei devin interesați de 
diferite activități care trec drept 
moderne. Astfel, cursurile de scri-
mă asigurate de către Coloman Iu-
has, maestru de scrimă, după cum 
se eticheta în reclama din ziarul 
„Meseșul” sau cele de tenis, la care 
sunt invitați de către locotenen-
tul Ion Isăcescu, „casierul Cercului 
Militar”16, devin preocupări la care 
aderau tot mai mulți cetățeni ai 
urbei. Desigur, cursurile de pian, 
vioară, canto sau dans erau la mare 
căutare în această perioadă extrem 
de efervescentă.

Tinerii, și nu numai, își găseau 
diferite moduri de a-și petrece tim-
pul liber, �e participând la întâlniri 
în cadrul unor serate muzicale, �e 
participând la baluri sau serate 
dansante, în care abundă Zalăul 
interbelic. În memoriile sale, Ga-
vril Câmpeanu istorisește despre 
petrecerea timpului liber alături de 
un prieten violonist „în casa unei 
familii distinse din Zalău”17, fami-
lie în care erau două fete „cântărețe 
la pian”18 sau în casa unei văduve 

de pe Strada Traian, nr. 54, unde 
fata gazdei îi încânta pe musa�ri 
cu reprezentații de pian, pe care 
aceștia le „ascultau cu drag, alinați 
de plăcută delectare”19.

Balurile, �e că erau organizate 
de meșteșugarii din oraș, de vâ-
nători, de reuniunile de femei, de 
Crucea Roșie, de medici sau chiar 
de biserici, se bucurau de un real 
succes, determinând circumstanțe 
ideale pentru socializare, dar și 
oportunități pentru doamne de 
a-și etala vestimentația și coafuri-
le în trend. La aceste evenimente 
participa întreaga protipendadă a 
orașului, în frunte cu cele mai în-
alte o�cialități, lucru precizat în 
recenzia făcută de către „Gazeta 
Sălajului” seratei meseriașilor ro-
mâni din 29 august 1937, în care 
speci�că faptul că „a luat parte 
multă lume și aleasă în frunte cu 
d-l prefect... petrecându-se într-o 
atmosferă veselă românească”20. 
De asemenea, aceeași gazetă face 
o analiză a seratei dansante orga-
nizată de către Societatea Tineri-
lor Intelectuali din Zalău, la care 
au participat printre alții: „Dr. A.I. 
Domșa cu familia, protopopii Re-
mus Roșca și Aurel Ghilea cu fami-
liile, d-nul inspector Mărginean cu 
familia ... și familia d-lui judecător 
Șesan...”21.  

Teatrul era și el o modalitate de 
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petrecere a timpului liber, zălăuanii 
desfătându-se cu reprezentațiile 
trupelor de teatru din București, 
despre care presa anunța, cu mare 
pompă, în anul 1926, că pe 17 iu-
nie, vor da o reprezentație în sala 
cinematografului. În speranța unei 
participări cât mai numeroase, 
invita pe cei interesați, mai ales 
„toată lumea românească din oraș 
și din jur”22, să participe la eveni-
ment. Aceeași trupă va da o nouă 
reprezentație în noiembrie 1926, 
încântând publicul zălăuan cu co-
media „Musca spaniolă”. Actorii 
trupei conduse de către „artistul 
Brezoianu”23 au încântat audiența 
nu doar prin profesionalismul lor 
desăvârșit, ci mai ales „prin entuzi-
asmul lor românesc”24, drept pen-
tru care presa aprecia că au făcut 
„un apostolat al culturii românești 
la granița de Vest…”25. Pentru 
reprezentația lor, care a revigorat 
spiritul național românesc al locui-
torilor urbei, au fost recompensați 
de către aceștia prin prezența la 
spectacol „în frunte cu școlile, ar-
mata etc. … într-un număr destul 
de mare”26.

Prezența trupelor de teatru la 
Zalău devine o constantă în primii 
ani interbelici, orașul �ind vizitat 
de trupele teatrelor din București, 
Cluj sau alte localități. Treptat însă, 
interesul pentru teatru devine din 
ce în ce mai scăzut, cetățenii urbei 
�ind ispitiți de cinematograf, mai 
ales că introducerea sonorului în 
anul 192727, îl face și mai tentant.

Acesta capătă un rol dominant, 
dacă este să judecăm după po-
pularizarea făcută de către presă 
producțiilor de �lm ce urmau să 
ruleze la cinematograful din oraș, 
în detrimentul spectacolelor de 
teatru care, către �nalul perioadei 
analizate, aproape că lipsesc.          

Radioul era și el o curiozitate, 
iar pentru o notă de originalita-
te se organizau periodic, în sediul 
Casinei Române, serate cu audiții 
radiofonice.

Cei din clasa de mijloc căutau 
modalități de divertisment, care 
se puteau declanșa ad-hoc în Piața 
Mihai Viteazul, unde se întâlneau 

servitorii pentru a lua apă. Aceste 
întâlniri se lăsau cu „petreceri, râ-
sete, glume etc.”28 De altfel, dacă ar 
� să judecăm după a�rmația lui Le-
ontin Ghergariu, buna dispoziție 
și distracția erau „o specialitate a 
Zalăului”29. Prezența celor „40 de 
cârciume și 5 restaurante”30 în oraș 
era responsabilă de starea de eufo-
rie a locuitorilor bătrânului târg. 
De asemenea, aceștia aveau la în-
demână popicăriile, dar și întrece-
rile sportive diverse, inclusiv con-
cursuri de „înot în baia publică”31. 
În schimb, cei mai cu dare de mână, 
frecventau Casinoul din Zalău, 
care pentru a răspunde cerințelor 
publicului și a � mai incitant, va 
comanda un radio care garanta „o 
distracție mai modernă”32. Alții 
însă, alegeau să-și petreacă timpul 
liber în cadrul societăților cultura-
le, de lectură, casine sau chiar să �e 
prezenți la expoziții de pictură.

De altfel, locuitorii Zalăului in-
terbelic par să �e foarte „interesați 
de arta plastică mai mult decât 
locuitorii regiunilor monotone”33. 
Declarația celui care a organizat 
expoziția de pictură la Zalău, în 
decembrie 1937, Petru Acrudea-
nu, pictor și secretarul Asociației 
de Arte Frumoase din Baia Mare, 
este de natură să inducă faptul că 
populația orașului manifesta un 
anumit dinamism și dorință pen-
tru a experimenta diferite metode 
de divertisment și petrecere a tim-
pului liber. Aceștia erau animați de 
înmulțirea oportunităților de acest 
fel, dar și de caracterul de noutate 
al unora dintre ele.

Având la îndemână această 
analiză, se poate concluziona că în 
perioada interbelică, cetățenii Za-
lăului sunt atrași de activități con-
siderate moderne în detrimentul 
celor tradiționale, se conturează 
atracția spre distracțiile colective, 
drept mărturie stând multitudinea 
de baluri și serate dansante, dar și 
competiții sportive sau alte mani-
festări culturale sau de masă.          
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Zalăul văzut de un 
venetic

Valer Simion COSMA

Prima dată am trecut Meseșul anul trecut, prin 
martie. Făceam teren prin Sălaj împreună cu un co-
leg antropolog. Drumul ce șerpuiește în jos dinspre 
Meseș oferă o panoramă largă asupra orașului, iar 
noaptea, luminile orașului împrăștiat în vale îți dau 
impresia că ai de-a face cu o urbe mult mai mare de-
cât este. Impresia se spulberă repede și dacă ești un 
călător-privitor grăbit și cumva super�cial sau pur 
și simplu iremediabil marcat de farmecul marilor 
aglomerații urbane, e foarte probabil să nu înțelegi 
nimic din orașul ăsta, să-l înghesui în larga categorie 
a orășelelor ce s-au scufundat în anii dezindustriali-
zării postcomuniste.

Drumul ce vine dinspre Cluj ne-a aruncat drept 
în centrul istoric al orașului, așa că am început să-mi 
rotesc privirile în jur, la cele câteva clădiri mai 
bătrânești din jurul intersecției. De multe ori când 
petrec câteva zile în astfel de orășele, în țară sau 
afară, mă întreb cum ar fi să trăiesc acolo, unde 
mi-ar plăcea să-mi beau cafeaua, pe unde m-aș 
plimba, ce aș putea face etc. Și cad într-un fel de re-
verie limitată, depistând fragmente de oraș care-mi 
intră la suflet. Însă în cazul Zalăului, această scurtă 
reverie a fost repede dublată de o întrebare care a 
început să-mi clocească în minte: „Cum poate trăi 
cineva aici?”

Apoi m-am mutat aici, cu munca și am ajuns nu 
numai să înțeleg cum poate cineva trăi aici, ci să și 
experimentez pe propria-mi piele și minte. Ba chiar 
să încep să dezvolt un fel de afecțiune bizară față de 
această așezare pe care am senzația că am prins-o 
într-o fază intermediară, un stagiu în care se ames-
tecă dezindustrializarea cu reindustrializarea, de-
popularea cu repopularea parțială, afacerismul local 
cu cel transnațional, dezvoltarea imobiliară cu pără-
ginirea unor vechi edi�cii și blocuri de locuințe. Și 
asta conferă un farmec aparte, cumva trist, dar tot 
farmec e.

Zalăul e plin de plăcintării, la tot pasul. Mult mai 
multe decât covrigăriile. În gară, în centru, prin car-
tiere. Plăcintării peste tot, într-o concurență (une-
ori simbioză) cu fast-foodurile, așa că dimineața, în 
drum spre muncă, mă opresc să-mi iau câte o plăcin-
tă pe vatră și să trag o ocheadă la forfota din interi-
orul plăcintăriei. Bulevardul central e plin de maga-
zine și magazinașe, cu de toate. E plin de jucării și 
articole de papetărie, dar mai ales de magazine de 
haine și încălțări. Multe și mici. Unele cu iz de maga-
zin chinezesc sau tarabă acoperită, altele cu un strat 

de glam, trădând un efort de imitație a marilor bran-
duri și lanțuri de magazine. Într-unele se amestecă 
jucăriile cu hainele, într-altele articolele de pescuit 
cu hainele și papucii. Printre ele, frizerii, câte un coa-
for, un club al pensionarilor, reprezentanțe ale com-
paniilor de telefonie mobilă, sedii de bănci, farmacii 
și nelipsitele săli de jocuri de noroc, unde clienții 
sunt buzunăriți zilnic de malaxorul dependenței. 
La răscrucea bulevardului principal (Mihai Vitea-
zul) cu strada Simion Bărnuțiu, tronează părăginit, 
la parterul unui bloc de zece etaje, vechiul Cinema 
Scala, dând iluzia celor care tranzitează orașul că ar 
� funcțional. Nu e. Acolo funcționează doar o sală 
mare de jocuri de noroc, un magazin de haine și len-
jerie intimă, iar la etaj, un bar de rockeri, unde în 
weekenduri se organizează concerte de metale gre-
le și foarte grele. Mai ales foarte grele. Totuși, se 
zvonește că ar � intrat în reabilitare, că pe la anul o 
să �e funcțional și adus la zi, în privința dotărilor. 

Dar nu numai bulevardul e încărcat de astfel de 
magazinașe. Arterele principale ale cartierelor sunt 
de asemenea pline de magazine, localuri, farmacii 
și... săli de jocuri de noroc. Aproape toate blocurile 
au la parter câte ceva. Găsești de toate pe astfel de 
străzi și dimineața vezi o mulțime de angajați și an-
gajate servind cafeaua și trăgând din țigară la intra-
rea în punctul de lucru. În special lume tânără.

În pofida clișeului cu Zalăul construit pe o sin-
gură stradă, orașul e mult mai întins decât îți dă 
senzația traversarea lui. Străzi care te duc printre 
blocuri, spre zone de case și iar blocuri, instituții 
răsfirate în alte locuri decât centrul orașului și des-
tul de multe spații verzi. Spre nord, cum mergi spre 
Satu Mare, ajungi în zona industrială și postindus-
trială. La bulevard vezi granzii industriei contem-
porane, coabitând cu urme de industrie socialistă 
și afișând clădiri moderne, în contrast profund cu 
hardughiile golite, rămase din anii vechiului regim. 
În spate, pe deal, sunt cartiere de blocuri construi-
te pentru miile de muncitori care cândva au migrat 
înspre Zalău din ruralul învecinat, atrași de munca 
la Armătura, Silcotub și alte fabrici. Azi, urmașii 
lor, câți au mai rămas în acele blocuri, se împart în-
tre străinătate și munca la companiile care au luat 
locul vechilor industrii, ținând în viață orașul care 
începuse să se depopuleze dramatic la finalul pri-
mului deceniu postcomunist. 

(continuare în p. 32)
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Artiști la Muzeu. Platformă de 
Creație și Educație prin Artă

Valer Simion COSMA

În percepția publică, muzeele de istorie și artă 
sunt, de multe ori, asociate cu trecutul și canonicul, 
spații legate de memoria comunităților locale sau 
naționale și mult mai puțin de arta „vie” a prezentu-
lui, cu atât mai mult de mijloacele experimentale de 
expresie artistică. Drept urmare, a racorda un muzeu 
județean de istorie la mediul artistic contemporan 
și a căuta modalități care să intersecteze cercetarea 
științi�că, educația și arta într-o serie de activități 
și produse artistice reprezintă o provocare. Ne-am 
gândit să ne asumăm această provocare și să testăm 
formule noi prin care muzeul, ca spațiu, instituție și 
concept să dinamizeze viața culturală, educațională 
și socială a orașului. Ne-am gândit să aducem artiștii 
tineri, nu doar pe cei deja consacrați, aproape de 
instituția noastră și de comunitatea în sânul căreia 
ne desfășurăm activitatea. Ne-am gândit să încura-
jăm și să susținem tinerii creatori și creațiile artisti-
ce interdisciplinare și experimentale. Ne-am gândit să 
oferim o paletă mai largă și mai diversă de activități 
cultural-educaționale pentru publicul local, în special 
pentru publicul tânăr.

Prin urmare, la început de 2019, am pregătit o 
platformă de creație și educație artistică intitulată 
cât se poate de clar și de potrivită pentru intențiile 
noastre: „Artiști la Muzeu”. Prin această platformă ne 
propunem să aducem în Zalău tineri artiști și artiste 
din România, pentru a lucra cu elevi ai liceelor locale 
și pentru a pune în practică experimente artistice și 

educaționale dinamice, atractive și cu impact. În prin-
cipal ne propunem să organizăm în �ecare an câte 
două rezidențe de creație și educație prin artă, însă, 
în cadrul aceleiași platforme, ne propunem să orga-
nizăm și evenimente care să implice aducerea în fața 
publicului sălăjean a unor artiști contemporani sau 
creații artistice contemporane. 

O primă rezidență a avut loc la jumătatea de înce-
put a acestui an și l-a avut ca invitat pe artistul clujean 
Claudiu Lorand Maxim. Acesta a lucrat împreună cu 
câțiva elevi de gimnaziu și liceu din Zalău, pe parcur-
sul mai multor săptămâni, explorând istorii locale, 
istorii ale unor locuri, clădiri, familii etc., pentru a 
alcătui un ghid sonor intitulat „Muzeul Istoriilor Su-
biective”. O îmbinare a tehnologiei recente, cu istoria 
orală și regia, acest ghid sonor reprezintă un mijloc 
modern de cunoaștere a Zalăului și a diverselor isto-
rii care articulează, mai vizibil sau mai discret, istoria 
locală. Util turiștilor, localnicilor și oricărui curios, 
ghidul adună o serie de povești ce pot � ascultate în 
câteva locații marcate pe o hartă ce poate � cerută de 
la Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău sau poate 
� descărcată de pe site-ul platformei „Artiști la Mu-
zeu”. Munca la realizarea acestui ghid a fost și o oca-
zie pentru tinerii participanți de a cunoaște istorii re-
cente ale propriului oraș, ale familiei, profesorilor sau 
oamenilor care-l locuiesc și trăiesc. A fost și o ocazie 
de a se familiariza cu cercetarea de teren, ei �ind în 
cea mai mare parte, autori sau co-autori ai interviuri-

Ioan Ivașcău vorbind elevilor - în cadrul proiectului - despre dezvoltarea urbană a Zalăului
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să le aibă odată ce s-a înhăitat cu poeți, istorici, actori 
și alții de soiul ăsta (într-un cuvânt, «intelectuali»), 
care corup generația tânără prin cărți, muzici, versuri 
și, mai nou, prin ateliere de teatru.

Am avut parte, în ultimele săptămâni, de un ate-
lier de teatru pentru liceeni, desfășurat în două părți 
(prima, între 15-18 mai, iar a doua – în perioada 17-
23 iunie), coordonat de Valer Simion Cosma, alături 
de actorii Alice Monica Marinescu și Andrei Șerban. 
Atelierul face parte din proiectul «Istorii Alternative 
în România», derulat de asociația O2G din București 
în parteneriat cu Muzeul Județean de Istorie și Artă 
Zalău, plus alte instituții și asociații și este co�nanțat 
de Administrația Fondului Cultural Național.

După ce Zalăul s-a minunat de vestea atelierului 
de teatru ținut la muzeu, pentru prima parte a aces-
tuia s-au prezentat, cu mult entuziasm și o doză de 
curiozitate, un număr mulțumitor de liceence, eleve 
la Liceul Pedagogic «Gheorghe Șincai» Zalău, cele cu 
care magia a început... și mai continuă, ca de �ecare 
dată când aprinzi torțe în su�etele tinere.

Prima parte a început oarecum timid – jocuri prin 
care am încercat să ne destindem și să ne amuzăm, să 
ne concentrăm pe cei din jurul nostru și mai apoi pe 
noi înșine, să cunoaștem povești și să le împărtășim 
pe ale noastre. Primul exercițiu făcut a fost acela de a 
corela evenimente istorice cu evenimente personale, 
ordonate cronologic din anul în care ne-am născut și 
până în prezent – câte un eveniment cunoscut și unul 
personal pentru �ecare an în parte. Astfel am ajuns să 
ne dăm seama că anul în care am scris prima poezie 

lor care pot � ascultate și care au fost ulterior editate 
și încărcate pe aplicația radio aporee de către artistul 
invitat. Ghidul a fost lansat în luna mai, cu ocazia 
Nopții Albe a Muzeelor, cu participarea regizorului și 
echipei cu care a lucrat și în prezența unui public care 
abia a încăput în biblioteca muzeului. 

Următoarea rezidență o să aibă loc în toamna aces-
tui an, iar mai multe informații despre artistul/artista 
invitat/ă și activitățile pe care le va derula vor � publi-
cate pe site-ul platformei (http://artisti.muzeuzalau.
ro) și pe pagina de Facebook a instituției gazdă. 

Tot în cadrul platformei, în lunile mai și iunie au 
avut loc o reprezentație a spectacolului de teatru „N-a 
fost războiul nostru!” (regia David Schwartz) la Gale-
ria de Artă „Ioan Sima” și un atelier de teatru pentru 
adolescenți, pe durata a două săptămâni, cu Andrei 
Șerban (actor și regizor) și Alice Monica Marinescu 
(actriță și dramaturgă). Cele două activități fac parte 
din proiectul „Istorii Alternative în România”, derulat 
de asociația O2G din București, în parteneriat cu Mu-
zeul Județean de Istorie și Artă Zalău, Inspectoratul 
General al Municipiului București, Colegiul Național 
Bilingv „George Coșbuc” din București, Facultatea 
de Psihologie și Științele Educației – Universita-
tea București, Facultatea de Istorie – Universitatea 
București, Asociația Vira, Macaz – Teatru Coop.

Iată și impresiile Siminei Seliștean, participantă la 
acest proiect: „Teatrul ca mijloc de explorare a istorii-
lor: a trecut, a trecut, a trecut… asta e cam tot ce pot 
să gândesc de aproape o săptămână, în afară de cotidi-
enele probleme existențiale pe care o liceană e musai 

Participanți la proiectul „Istorii Alternative”
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corespunde cu anul în care a decedat Steve Jobs, că 
prima noastră zi la grădiniță nu a fost, temporal vor-
bind, departe de un atac terorist, și că toate poveștile 
au fost, mai mult sau mai puțin, afectate de criza eco-
nomică din 2008.

Am continuat să ne explorăm poveștile în zilele 
următoare, prin exerciții de povestire și scriere. Am 
învățat să ieșim din noi înșine și să îmbrăcăm nu nu-
mai gestică și discursuri străine de ale noastre, dar și o 
altă minte (lucru care, de altfel, e o abilitate esențială 
în lumea teatrului, nu-i așa?). Am luat, �ecare, locul 
unei colege, rememorând amintirile împărtășite ca și 
cum ar � ale noastre; mai apoi ne-am transformat în 
personaje ce se perindă prin amintirile proprii, luând 
parte la un interviu în care vorbeam din perspectiva 
tatălui, unchiului, mamei sau chiar a iubitului. 

Poveștile noastre sunt dramatice atunci când privim 
în urmă și retrăim momente acide care au fost, poate, 
mai încinse decât lava și mai dureroase decât pașii pe 
cărbuni încinși; în același timp, toate sunt �re narative 
comune, realități ce par ușor banale din exterior. Am 
învățat să apreciez trecutul altora și să îl accept pe al 
meu ca parte integrantă a persoanei care sunt acum, în 
prezent, chiar dacă el include clișee dramatico-adoles-
centine, pe care subsemnata le povestește, din motive 
evidente, numai și numai prin viu grai.

Atelierul a continuat cu o multitudine de exerciții 
și jocuri care să ne pună la încercare (și să ne dezvol-
te) puterea de concentrare și coordonare, iar poveștile 
noastre au fost transformate în a�șe vii, care ar exista 
dacă aceste bucăți de trecut ar deveni inspirație pen-
tru piese de teatru.

Pe 17 mai ne-am luat la revedere: prima parte a 
atelierului se sfârșea, lăsând un gust dulce-amar în 
urmă. Nu o să spun prea multe despre perioada de 
blank dintre cele două ateliere – vă imaginați că nu 
ar � deloc captivant. Dar e de notat faptul că în doar 
cinci zile, su�etele unor liceence mai mult sau mai 
puțin rebele au fost cucerite, ajungând să �e atât de 
strâns legate de colectivul atelierului, încât perioada 
de pauză a fost, pentru unele participante, un soi de 
agonie. Pentru mine, sigur a fost. Sunt vinovată – arta 
și discuțiile boeme m-au cucerit pe de-a-ntregul și fără 
loc de tăgadă – iar revederea a fost un extaz!

Pe 17 iunie ne-am reunit și am pus țara la cale. Pri-
mele două zile de atelier au servit ca timp de analiză 
și explorare a ceea ce deja fusese construit. Mai rămâ-
nea să �e hotărâtă o structură a ultimei zile de atelier, 
duminică, în care hotărâsem să dăm o reprezentație 
cu publicul, bazată mai mult pe improvizație, care să 
conțină și un atelier deschis, pe parcursul căruia cei 
prezenți să se minuneze în fața jocurilor și exercițiilor 
desfășurate, de obicei, în biblioteca muzeului.

A fost o săptămână care a trecut repede, mult prea 
repede: ne simțeam prieteni deja de o viață, bătrâni 
camarazi, în urma cărora aleargă timpul, mâncând 
din zile, ore, momente, din glume, din jocuri și... din 
noi, așa cum eram în formație completă. Am pro�tat 

la maximum de aceste zile, lăsând entuziasmul pen-
tru reprezentația de duminică să ne consume. Astfel, 
după ce s-a dat sfoară-n țară că șase liceence și men-
torii lor fac show la Galeria de Artă «Ioan Sima» din 
Zalău, duminică după-amiaza, în timp ce puneam la 
punct ultimele detalii, părinți, prieteni și alți zălăuani 
interesați au început să apară, compunând un public 
cald și curios.

Am început cu o mică prezentare despre ideea 
atelierului și proiectul «Istorii Alternative», continu-
ând cu Dârli-da, Ninja și Impuls, câteva dintre jocu-
rile de atenție și concentrare cu care ne-am amuzat 
cel mai mult. A urmat atracția zilei, și anume partea 
de improvizație, în care toate participantele, purtând 
identități de părinți și unchi, au luat parte la un in-
terviu separat, în care mentorii noștri, dar și publicul, 
ne-au pus întrebări despre lucrurile care îi preocupă 
cel mai mult pe cei mari. Fiecare a răspuns din per-
spectiva rolului avut. 

Astfel, subsemnata a avut plăcerea de a discuta 
despre ea însăși din perspectiva tatălui de la țară, pe-
simist în legătură cu viitorul și cinic atunci când vine 
vorba de prezent, în total dezacord cu planurile �icei 
sale de a urma o carieră îndepărtată de domeniile în 
care el, după juma’ de secol de viață, domn’le! se pri-
cepe cel mai bine: agricultură și comerț.

Majoritatea interviurilor au fost presărate cu vor-
be de duh și sintagme amuzante, speci�ce caractere-
lor împrumutate de participante, iar publicul a răs-
puns așa cum era de așteptat – o cascadă de râsete și 
multe ropote de aplauze!

Atelierul s-a sfârșit după o discuție cu publicul, în 
care toată lumea a vorbit liber despre ce a simțit și cu 
ce impresii se întoarce acasă după reprezentația noas-
tră. Unii părinți au plâns, alții au ajuns la concluzia că 
realitățile sociale portretizate de noi sunt mai impor-
tante decât ar � crezut, că istoriile noastre personale 
merită să �e redescoperite și apreciate, ele �ind tota-
litatea de circumstanțe, momente, oportunități, oa-
meni și sentimente care ne-au făcut să �m ce suntem 
azi, și care curg, încă, prin noi, întrepătrunse cu alte 
istorii subiective – cele ale părinților noștri.

În �nal, toată lumea a căzut de acord în privința 
unui lucru: Zalăul are nevoie de mai multe activități 
ca și atelierul nostru, de mai multe întâlniri cu poeți, 
scriitori, actori, de mai multe spectacole de teatru și 
discuții boeme, mai multe istorii alternative, mai mul-
tă literatură; pe scurt, de mai multă deschidere față de 
tineri. Interes din partea lor există, cu siguranță!
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Până la reorganizarea teritorială din 1968, Zală-
ul era un târgușor predominant maghiar, apropiat 
ca număr de locuitori cu Șimleul Silvaniei și Ji-
boul. Propulsarea la statutul de reședință de județ 
a determinat transformarea accelerată a orașului, 
prin industrializare și construirea câtorva cartiere 
de blocuri. De la un orășel de 15144 de locuitori în 
1966, Zalăul ajunge la o populație de 68404 în 1992, 
peste 71000 de locuitori în 1996, pentru ca apoi să 
înceapă depopularea și să ajungă la 62927 în 2002 
și 56202 în 2011. Deschiderea granițelor în contex-
tul preaderării și apoi aderării la UE, dublată de anii 
austerității din contextul ultimei crize economice, 
au marcat din plin acest oraș și ruralul limitrof, iar 
în prezent ne pregătim pentru o altă transformare a 
orașului. Se pregătește construcția unui mall în lo-
cul fostei fabrici Armătura. Mai precis, în locul unei 
părți din imensa hardughie în care, în prezent, mai 
funcționează ceva secții și mai lucrează o mână de 
oameni.

Deși marii retaileri sunt prezenți de ani buni 
aici, în centru și pe cartiere, măturând în parte mi-
cile magazine și restrângând semni�cativ piețele 
agroalimentare, deși există un centru comercial cu 
mai multe branduri, un mall în adevăratul sens al 
cuvântului, nu există. Pentru asta, zălăuanii trebuie 
să meargă la Cluj. Vine mall-ul și marchează ieșirea 
Zalăului din minoratul capitalist, aducând un spațiu 
care va recentra (cel puțin parțial) viața orașului, 
mutând-o spre zona industrială. Vine mall-ul și adu-
ce marile branduri, cinema (orice mall serios are și 
cinema), magazine și magazinașe de tot felul, ast-
fel că o bună parte din cele de la parterele blocurilor 
din centru și de pe arterele principale ale cartierelor 
vor dispărea, lăsând spațiile de închiriat pentru alte 
inițiative antreprenoriale. Vine mall-ul și o parte 
bună din forfota generată de aceste magazine se va 
muta în altă parte, dând o altă imagine și atmosferă 
orașului. Vine mall-ul și eu o să caut în continuare 
să descifrez și să înțeleg acest oraș, cu viața și trans-
formările sale. 

Personal, am iubit tot ce s-a întâmplat în aceste 
două săptămâni boeme. Cum am spus la începutul tex-
tului, singurul lucru la care mă pot gândi e că atelierul 
a trecut, s-a sfârșit. Veți înțelege regretul și nostalgia 
mea dacă veți medita asupra unui fapt simplu: când 
ești adolescent, când te zbați să îți găsești drumul în 
viață, când propriile interese și gânduri despre viitor 
te copleșesc, ai nevoie de modele. Sau pur și simplu de 
oameni cu mult mai multă experiență, care să aibă des-
chidere față de tine și care, poate, să �e capabili să abor-
deze o mentalitate diferită de cea pe care o întâlnim în 
licee. Am avut șansa să �u tratată ca de la egal la egal 
de oameni pe care îi admir nespus de mult pentru ce 
fac și ceea ce sunt. Să întâlnești oameni care au reușit 
în domeniile tale de interes, pe care poate îți e frică să 
le urmezi, din motive mai bune sau mai proaste, e o 
experiență care te dezvoltă inimaginabil de mult și care 
îți pompează în su�et un curaj extraordinar. 

Ca mulți alți tineri, am pasiuni diverse, și multe 
dintre ele au ajuns la acel stadiu în care spui aș vrea să 
fac Asta cu viața mea. Numai că nu le poți face pe toate, 
iar societatea noastră, de multe ori, nici nu îți dă voie 

să îți duci interesele mai departe, dacă nu ai un curaj 
nebunesc și o motivație indestructibilă. Lucruri pe 
care nu toți le avem, pentru că de multe ori le pierdem 
în proces. Ne pierdem pe noi în proces. Atelierul în 
sine și oamenii cu care am luat contact și de care am 
reușit să mă apropii m-au făcut să privesc în interio-
rul meu și m-au obligat, prin tot ce sunt ei, să �u sin-
ceră cu mine însămi. Și ceva s-a rupt. Toate granițele 
pe care mi le-am creat de mai mult de doi ani – totul 
s-a pierdut. Nu cred că am fost vreodată mai echilibra-
tă și în același timp mai dezorientată ca după prima 
parte a atelierului. E greu să te întâlnești cu tine 
însuți după atâta timp și să accepți să-ți urmezi 
pasiunile, purtând cu tine teama de a dezamăgi. 
Iar aici intervin oamenii care inspiră. Pentru mine au 
fost cei cunoscuți prin intermediul atelierului.

În încheiere, aș dori să repet un lucru pe care l-am 
spus și duminică, după reprezentație, când a venit 
rândul meu să-mi rezum impresiile: către toți cei res-
ponsabili de evenimentele/activitățile culturale din 
Zalău: vrem mai multe ateliere de teatru, mai multe 
discuții boeme, mai multă literatură și poezie”. 

Zalăul văzut de un venetic
(urmare din p. 28)
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Poetul Ady Endre în viziunea 
intelectualilor români

*

LÁSZLÓ László

Deoarece personalitatea și opera poetică ale lui 
Ady Endre sunt relativ bine cunoscute cititorilor ro-
mâni, redacţia revistei de cultură „Hepehupa” a adre-
sat un apel, o întrebare în acest sens unor intelectuali 
sălăjeni, în special zălăuani:

Întrebare
Revista de cultură „Hepehupa”, pro�tând de oca-

zia centenarului poetului Ady Endre (1877-1919), 
va publica un număr dedicat poetului. Pentru acest 
număr intenţionăm să „sondăm” terenul: cum inter-
ferează cultura română și cultura maghiară pe tema 
operei lui A.E? Vom întreba cel puţin 20 de persona-
lităţi sălăjene, apropiate literaturii sau scrisului. Răs-
punsurile le așteptăm în termen de două săptămâni 
de la data de astăzi.

Probabil că aţi avut mai multe „întâlniri” cu 
Ady Endre. Care dintre acestea v-a marcat, v-a im-
presionat cel mai mult? (Și în ce a constat de fapt 
aceasta?)

Dacă doriţi să ne împărtășiţi această impresie în 
câteva rânduri. Răspunsul dvs. poate � semnat, dar și 
anonim. Gândurile dvs. le așteptăm pe hârtie sau în 
format electronic la adresa de email: … 

Cu mulţumire, redacţia revistei „Hepehupa”.
Zalău, la 10.02.2019.

***
Până la urmă, întrebarea de mai sus a fost trimisă 

în email sau transmisă pe hârtie doar la 16 persoane, 
toate �ind din zona literaturii, presei sau învăţămân-
tului. Răspunsurile și reacţiile lor nu au întârziat să 
sosească. Aproape instantaneu am primit trei emai-
luri de susţinere și de sprijin: ideea este bună și trebu-
ie dusă până la capăt. Redăm mai întâi primele reacţii 
sau răspunsuri:

„Bună! Cu siguranţă, revista Hepehupa trebuie să 
continue. O revistă de înaltă ţinută. Îl știu pe Vicsai 
Zsolt. O să mă uit acasă pe calculator despre ce este vorba 
și ajut cu drag... Mai ales că e vorba de Ady Endre. Toa-
te bune!” (Mirel Matyas) (Respondentul face referi-
re şi la contextul că, după moartea fostului redactor 

şef al revistei „Hepehupa”, noul redactor nominali-
zat, Vicsai Zsolt, corespunde funcţiei asumate... Şi 
că este alături de proiecte şi iniţiative de acest fel. 
Domnia sa a participat la mai multe proiecte comu-
ne româno-maghiare.)

O altă personalitate chestionată a răspuns succint, 
în felul următor:

„Dincolo de genialitatea poeziei lui Ady, m-au im-
presionat cuvintele adresate prietenului său, Octa-
vian Goga: «Crede-mă că ţin la tine, ţin la poporul 
tău minunat şi sensibil ca la al meu…»” (Daniel 
Mureșan)

Un alt răspuns pozitiv:
„Cu multă plăcere și considerație!
Vă mulțumesc pentru mesaj!” (Viorel Tăutan)
Alte trei persoane întrebate au dat răspunsuri ora-

le, prin care au mulţumit pentru faptul că le-am adre-
sat întrebarea sau rugămintea de a re�ecta pe tema 
propusă. Respectivii au explicat, în mod politicos, din 
ce motive nu pot să răspundă la întrebare în termenul 
solicitat de noi: 

Primul – dascăl, poet și redactor – „s-a plâns” că 
este mult prea ocupat și mai are și alte obligaţii publi-
ce, neavând efectiv timp să se ocupe de această temă. 
Noi l-am înţeles… În zilele noastre, mai toată lumea 
stă prost cu timpul…

O altă persoană căreia i-am adresat întrebarea, și-a 
cerut scuze că, datorită vârstei și programului mult 
prea încărcat, nu poate să dea un răspuns consistent, 
dar a a�rmat că iniţiativa sau ancheta noastră este 
bună și trebuie dusă până la capăt, chiar și continuată 
cu altele, pentru că românii și maghiarii merită acest 
lucru. Apoi și-a exprimat speranţa că, totuși, mai mul-
te dintre persoanele chestionate vor putea să răspun-
dă la solicitare, și că vom avea răspunsuri su�ciente și 
relevante… 

O a treia persoană și-a cerut scuze, invocând faptul 
că nu este sălăjean de origine, trăind în zonă de relativ 
puţin timp, și mai are nevoie de timp pentru informa-
re în privința acestei teme…
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Prima pagină a anchetei noastre publicată în numărul 1/2019 al 
revistei de cultură „Hepehupa” (număr dedicat poetului Ady Endre)

Am lăsat la urmă trei răspunsuri mai consistente, 
dintre care două aparţin unor profesoare de limba și 
literatură română de la Colegiul Naţional „Silvania” 
Zalău, iar cel de-al treilea aparţine unui cunoscut pu-
blicist, poet și om de cultură. 

Publicăm integral cele trei răspunsuri sau re�ecţii, 
în ordinea în care ne-au parvenit, cu unele comentarii 
sau explicaţii (când am considerat că e cazul):

1. Întâlniri de minte și de su�et

Literatura are darul de a uni culturi diferite și de a 
revela feţe nebănuite ale omului. De aceea, contactul 
oamenilor, în general - și nu doar al specialiștilor cu 
mai multe culturi - este bene�c nu doar pentru min-
tea și su�etul lor, ci și pentru relaţionarea necesară cu 
lumea.

Trăind în spaţiul multicultural al Transilvaniei, �-
ind profesoară de limba și literatura română la Cole-
giul Naţional „Silvania”, am avut o serie de întâlniri 
cu Ady Endre, aș spune consistente: 

Împreună cu elevi de la secţia maghiară am pregă-
tit un recital de poezie Ady Endre – Octavian Goga, 
format din texte traduse reciproc de cei doi poeţi-pri-
eteni, pe care l-am susţinut în cadrul întâlnirii cu șco-
lile din Ungaria, înfrăţite cu liceul nostru. În revista 
„Caiete Silvane”, într-un număr dedicat Zilelor școlii 

am publicat un articol –„Prietenii literare”, în care 
am surprins relaţia specială dintre cei doi poeţi, după 
anul 1900. Cred că veţi � plăcuţi impresionaţi de mo-
to-ul articolului: „Nu vă miraţi. Poeţii, toţi poeţii sunt 
un singur, ne-mpărțit, neîntrecut popor” (Lucian Blaga).

Cea mai consistentă „întâlnire” cu poetul Ady En-
dre s-a concretizat în proiectul de cercetare și docu-
mentare „Mentorii spirituali ai C.N. Silvania” iniţiat 
împreună cu profesoara de limba și literatura maghia-
ră Szabó Katalin, la nivelul catedrei noastre. Intenţia 
noastră a fost să-i familiarizăm pe elevi cu cele două 
personalităţi culturale și să-i facem să înţeleagă ros-
tul acestora în spaţiul transilvănean, în speţă, spaţiul 
școlar.

Am alcătuit echipe de cercetare formate din elevi 
de la secţiile română și maghiară (cl. a X-a I și cl. a X-a 
B). Munca lor s-a concretizat în două micromonogra-
�i: O. Goga și Ady Endre. Proiectul s-a �nalizat cu o 
excursie a celor două clase la Casa memorială O. Goga, 
respectiv Muzeul Ady Endre, în luna mai 2010. De ce 
a fost foarte frumos? Am făcut multe fotogra�i, copiii 
s-au cunoscut mai bine, au râs, au povestit, au mâncat 
împreună și au învăţat multe, fără să-și � propus nea-
părat. Bucuria a fost și a noastră, a diriginţilor, Clara 
Dan și László László. Ulterior, tot materialul proiec-
tului l-am postat pe site-ul C.N.S. 

În �ecare zi mă întâlnesc cu Ady Endre, predând la 
clasele maghiare. De ce? Pentru că poeţii, scriitorii, în 
general, exprimă spiritualitatea proprie unui popor, 
speci�cul său inalienabil și inalterabil. 

Prof. Clara Goia-Dan, C.N. „Silvania” Zalău

2. Autoportret liric

Ady Endre scrie o poezie a marilor tensiuni, o 
poetică vitriolantă, plină de nerv și substanță lirică. 
Lirismul poetului este construit pe paliere distincte: 
identi�căm dimensiunea simbolistă, pe linie baude-
lariană, un poem al tristeții meta�zice, un eu claus-
trat, izgonit din centru, un romantic al timpului său, 
pe de altă parte lirismul patriotic de�nește structura 
interioară a unui eu însingurat al cărui ton este grav, 
melancolic, neliniștit.

Poemele tuturor tainelor este o antologie îngri-
jită de Ion Acsan și reprezintă sinteza gândirii poetice 
a lui Ady Endre, versul traducând o suferință contem-
plativă, o partitură pe teme variate, menite a de�ni 
structura lirică a unui eu însingurat. Poemele traduc 
combustia interioară, secondată de aceea a frământă-
rilor consumate în tăcere: „Turnați-mi în ureche plumb 
topit,/ Să �u un nou Vazul și cântăreț,/ Să n-aud ale 
vieții cânturi noi/ Striviți-mă-ntre porți și-ntre-pereți”. 
Universul conturat este unul kantian, în cădere, iar 
neliniștea este redată în tonalități sumbre. Pluvialul 
este în raport de complementaritate cu su�etul con-
vulsiv al poetului. Ady Endre scrie un poem al toamnei 
târzii, al trăirilor evocate, al amintirilor dureroase, al 
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prezentului decăzut: „Și trist pe su�etu-mi rănit/ Cu 
lacrimi plouă, plouă” (A lacrimilor doamnă).

Discursul este recuperator, iar prezenta antologie 
devine un autoportret liric realizat în �ligran. Trăirile 
sunt compacte, iar rostirea este esențializată. Versul 
este distilat atât conceptual, cât și ideatic, la nivelul 
trăirilor �inței. Poemele traduc o asumare viscerală a 
realității, simțită plenar, un decupaj meta�zic și o for-
mă de confesiune radicală: „Sunt rană de jăratic, ard 
zvâcnit,/ Lumina chin îmi e și roua chin e,/ Te vreau 
pe tine, iată, am venit,/ De-un chin mai plin mi-i dor, 
te vreau pe tine” (Sunt rană de jăratic). 

Adel, acronim pentru Leda, e marea iubire neîm-
plinită, este muza inspirației, deopotrivă motiv al 
suferinței interioare. Iubirea, între manifestare și sta-
re, este redată solemn, prin imaginea �inței captive: 
„Leda, mă poți alunga/ De acești ochi bătrâni, de câi-
ne credincios./ De acuma nu vei mai putea scăpa” (Se 
poate stinge rugul). 

Viziunea poetică este combustie, este viscerală, 
vitriolantă, iar suferința deopotrivă abisală și teluri-
că. Iubirea este percepută plenar, este o iubire pasio-
nală, carnală: „Să-ți rup brutal catifelatul trup/ (...)/ 
Te blestem, te sfâșii, te mușc, te beau” (Liniștea albă). 
Interjecțiile, imperativele redau efervescența trăirii, 
plenitudinea sentimentelor, dualitatea rostirii poeti-
ce, iar aglomerarea verbală traduce dinamica stărilor. 
Poetul se întoarce spre poemul-stare, poemul-vibrație, 
poemul-expresie ale cărui desene estetice emană o 
tensiune rareori cuprinsă liric. Ady Endre scrie un 
poem organic, o organicitate vibrantă, iar scrisul este 
născut din suferință: „Ura! Vaporul Bucuriei vine-
ntr-adevăr,/ Pe Leda o aduce din îndepărtat. (...)/ Mă 
dorești, nu-i așa? Și eu te doresc./ Ura! E mult de când 
nu ne-am văzut// Ah, vai, sunt amețit, mi-e rău// Vai, 
nu. Mi-e teamă. Tremur. Nu veni./ Oh, vai, e mult de 
când nu ne-am văzut” (Leda pe vapor).

Poetul este în căutarea unui centru. Orașul îl 
refuză sau el refuză orașul. Poemele redau pierderea 
identității, a demnității de a � și traduc drama unei 
rupturi, strigătul disperat al eului claustrat. Volumul 
reprezintă o cardiogramă a zbaterilor, �ința e tăcere, 
iar dincolo de ea se a�ă un su�et însingurat, tulbu-
rat, incandescent, care se consumă și arde până la 
totala disoluție: „Îmi vine să mă sfâșiu/ de-aud că 
sunt deaicea.// Eu sunt hoinarul su�et/ Al chipeșelor 
urbe” (Plecat din sat), „Eu totuși plec, chemat înapoi/ 
Muri-voi singuratic” (La gara de est); „Cel nefericit fe-
ricit e acum,/ Căci toate sunt fum,/ Sunt fum, numai 
fum, numai fum” (Cântec despre nefericire); „O, noi am 
fost smintiţii lumii,/ Bieţi unguri – noi, mijlocitorii –” 
(Salut învingătorului).

Ady Endre este un orator în�ăcărat, care arde moc-
nit, iar inima poetului „se zbate ca o pleoapă”. Poe-
mele reprezintă o elevaţie spirituală, o germinaţie 
interioară manifestată într-o rostire gravă. 

                                   Imelda Chinţa

(Volumul mai sus pomenit, care conţine poezii 
alese și traduse de Ion Acsan, este o culegere repre-
zentativă din opera poetică a lui Ady Endre, din care 
cititorul român poate să-și facă o anumită imagine 
despre talentul, viziunea și personalitatea poetului. 
După părerea noastră și titlul re�exiei literare „Au-
toportret liric”, este unul adecvat, deoarece din 
su�etul poetului scoate la suprafaţă și evidențiază 
gânduri, viziuni și impresii.)

***
Evident, cu ocazia anchetei noastre interculturale, 

ne-am adresat și redacţiei revistei culturale „Caiete 
Silvane”, revistă care pe undeva este o „soră” a revistei 
noastre. Colaborarea dintre revistele „Caiete Silvane” 
și „Hepehupa” este foarte strânsă. Preluăm și tradu-
cem reciproc, avem acţiuni comune, în speranţa că 
prin aceasta slujim cunoașterii și recunoașterii reci-
proce. Nespunând că este imperios necesară colabo-
rarea și mai ales cunoașterea și înţelegerea reciprocă 
româno-maghiară și maghiaro-română. Că nu trăim 
într-un spaţiu gol, ci împărţim un teritoriu comun. Și 
la propriu și la �gurat… Și din aceste considerente, ne 
bucurăm pentru faptul că ai noștri colegi de breaslă 
au răspuns pozitiv la ancheta noastră:  

3. Ady și „Caiete Silvane”

Revista „Caiete Silvane” a publicat, în ianuarie 
2019, un documentar al dlui László László despre 
marele poet, de la moartea căruia s-au împlinit 
100 de ani. Articolul a deschis numărul 168 al revis-
tei noastre, �ind și acesta un „semnal” pentru comu-
nitatea maghiară din judeţul Sălaj că respectul reci-
proc poate � arătat public și prin astfel de gesturi. 

Nu e, cu siguranţă, un demers gratuit: despre va-
loarea poeziei lui Ady Endre au scris destui, peste 
60 de poeţi români traducând din lirica sa (http://
actualitateasm.ro). 

Tot în „Caiete Silvane” au apărut, de-a lungul ani-
lor, alte articole ale dlui László despre Ady sau cu 
referire la marele poet maghiar, la fel cum în numă-
rul special dedicat Zalăului de anul trecut (162/iu-
lie 2018) am inserat o poezie, Din Eriu până-n ocean, 
traducere de George A. Petre. 

Editura și revista „Caiete Silvane” pregătește cea 
de-a 19-a ediţie a Festivalului internaţional „Primă-
vara Poeziei” (9-12 mai 2019). Cu bucurie vă anun-
ţăm că antologia bilingvă, româno-maghiară, ce va 
� lansată cu acest prilej sub egida revistei și editurii 
noastre va avea ca texte liminare două poeme de Mi-
hai Eminescu și Ady Endre. E încă un semn că Poezia 
ne unește, la fel Cuvântul, Cartea. Să �e așa în conti-
nuare, pentru binele comunităţilor noastre! 

Daniel Săuca
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Este un gest demn de remarcat că pagina de co-

pertă a revistei „Caiete Silvane” din ianuarie 2019, a 
fost consacrată în întregime poetului Ady Endre. Cu 
asemenea gesturi sau semnale pozitive rar ne-am în-
tâlnit în ultimul secol.

În ceea ce privește viitorul, poate ar � util dacă, pe 
lângă opera poetică a lui Ady Endre, să �e reeditate 
și scrierile lui publicistice, pe care nici măcar cititorii 
maghiari nu le cunosc în detaliu și profunzime. (Nici 
cei mai mari poeți, chiar în timpuri prielnice, nu s-au 
putut întreține din poezie, de aceea mulți erau das-
căli, redactori, publiciști, funcţionari etc. Așa a fost 
și în cazul lui Ady Endre: din volumele de versuri pu-
blicate, nu-și putea plăti nici măcar o chirie modestă, 
darămite să-și permită un trai decent sau să călăto-
rească. Făcea mai mulţi bani din articolele, comenta-
riile sau notele publicistice, pe care le trimitea ziarelor 
și revistelor.)

Pentru noi, cei care trăim în această parte a Euro-
pei, este absolut necesar să ne apropiem, să ne res-
pectăm și să ne cunoaștem mult mai temeinic. Să dis-
cutăm, să dezbatem și apoi să rezolvăm problemele 
noastre comune. Cam așa cum au încercat să facă Ady 
și Goga acum mai bine de o sută de ani… Probleme 
comune există, dar avem voinţă? Și după cum se vede 
mai sus, �ecare pas, gest sau cuvânt contează. Și me-
rită pentru efortul comun!

Elevii din clasele a X-a B şi a X-a I de la CNS Zalău în vizită 
la Castelul Goga din Ciucea în anul 2010, lângă camera memorială 

Ady (a X-a B �ind clasă de la secţia maghiară, 
iar a X-a I de la secţia română)

Volum tradus de Ion Acsan

În loc de concluzii
Dintre persoanele/personalităţile contactate de 

noi (16 la număr), destul de mulţi, în total 9 persoa-
ne au răspuns la întrebarea pusă în ancheta noastră. 
Răspunsurile sunt variate, dar toate pozitive. Și cum 
s-a văzut mai sus, unii au dat răspunsuri demne de 
remarcat, chiar și de reţinut. Aceasta este partea bună 
sau plină a paharului. Prin urmare, nu am pus între-
barea chiar degeaba, cuvintele noastre nu au căzut în 
gol. Deși suntem conștienţi că suprafaţa de contact 
româno-maghiară (de fapt canalele de comunicare) 
este destul de îngustă. 

Chiar și în urma anchetei ne dăm seama că ar � 
încă multe de spus și mult mai multe de făcut…

Le mulţumim celor care au făcut efortul să răspun-
dă. Și mulţumim pentru cuvintele frumoase scrise 
sau rostite. Că e loc încă de bine… De cuvinte și mai 
ales de fapte.

*O variantă a acestui articol a apărut în limba maghiară în mar-
tie 2019, în numărul 1/2019 al revistei de cultură „Hepehupa”. 
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Lotz Károly la Zalău. 
Prezență efectivă sau folclor 
urban? Victor CIOBAN

Misterul picturii murale 
din clădirea Transilvania

Pe latura sudică a pieței centrale din Zalău, în 
apropierea grupului statuar Wesselényi Mi  klós și 
a Fântânii cu îngerași, se a� ă una dintre cele mai 
importante clădiri de patrimoniu ale Sălajului. De-a 
lungul timpului, aceasta a purtat diferite nume (Vi-
gadó, Bingo, Millenium , Transilvania etc.), în funcție de 
activitățile pe care le-a găzduit și a fost supusă mai 
multor acțiuni de restaurare, ultima dintre ele deru-
lându-se între 14 octombrie 2011 și 13 octombrie 
2013, în cadrul Programului Operațional Regional, 
co� nanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Euro-
pean de Dezvoltare Regională.

Ansamblul arhitectural a fost ridicat la sfârșitul 
secolului al XIX-lea, într-un stil eclectic, pe parcursul 
a cinci etape de construcție. Potrivit imaginilor ofe-
rite de fotogra� ile epocii, lucrările au fost � nalizate 
la 1901, când fațada principală a fost decorată cu 
motive vegetale, zoomorfe și antropomorfe, stilizate 

după moda epocii, iar pe frontispiciu a fost amplasa-
tă stema orașului, reprezentându-l pe Sfântul Arhan-
ghel Mihail în ipostaza tradițională, de învingător al 
balaurului (care are drept punct de pornire capitolul 
12 din Apocalipsa lui Ioan). Cel mai bine s-a păstrat 
balconul din axa centrală a aripii estice, susținut de 
console masive confecționate din tencuială pe suport 
metalic, care alcătuiește un elegant parapet din � er, 
similar logiilor din palatele italiene. Acolo mai pot �  
întrezărite și urme din tâmplăria originală.

 Nu se cunosc foarte multe date referitoare la per-
sonalul implicat în procesul de construcție. Nume-
le proiectantului și cel al meșterilor însărcinați cu 
decorația interioară sunt necunoscute. Cercetătorii 
ocupați cu istoria monumentului au reușit să descifre-
ze numai identitatea � nanțatorului. Acesta este Orbán 
Károly, un antreprenor local, care ar �  donat suma de 
377496 coroane austro-ungare1. Antreprenorul ar �  
achiziționat un conac nobiliar al familiei Wesselényi 
de Hodod, ale cărui reminiscenţe se mai păstrează în 
aripa sudică a monumentului, unde se găsesc arcade și 
coloane în stil neoclasic, executate, probabil, în a doua 

Pictură murală, clădirea Transilvania, Zalău
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jumătate a secolului al XVIII-lea2. Așadar, forma ac-
tuală este rezultatul unui proiect de restaurare a ve-
chiului edi�ciu, elaborat în 1894 și pus în aplicare 
între 1895-18993. Proiectul a urmărit extinderea spre 
nord-vest, prin adăugarea celor trei aripi, alcătuite din 
cărămidă pe suport metalic, conform normelor tehno-
logice ale arhitecturii La Belle Époque.

Datorită înfățișării sale impunătoare și a misteru-
lui ce planează asupra executanților, clădirea Tran-
silvania a alimentat de-a lungul timpului mai multe 
„legende urbane”. Una dintre ele se leagă de pictura 
murală interioară, care a reușit să supraviețuiască 
tumultului catastrofelor secolului al XX-lea. Dova-
da supraviețuirii o constituie tavanul din sala de la 
etajul aripii centrale, unde se observă prezența mai 
multor casete pictate, de diferite forme geometrice, 
care înconjoară o scenă din mitologia clasică (greco-ro-
mană). Încăperea respectivă avea scopul de a găzdui 
reprezentații teatrale, deoarece pe latura sudică se 
găsește o scenă, lângă care sunt amplasate două nișe 
cu statuile lui Apollo și Dionysos, patronii spirituali 
ai comediei și tragediei. Pictura acoperă o suprafață 
de 250-300 m2, fapt ce constituie un record pentru 
România. În ciuda dimensiunii sale, este di�cil de 
identi�cat subiectul evocat, din pricina stării avansa-
te de degradare și mai ales a fragmentelor conservate. 
Totuși, dacă se ține cont de funcționalitatea edi�ciu-
lui, se ajunge la concluzia că ar � vorba de Triumful 
Ariadnei, un motiv des întâlnit în imagistica epocii, 
datorită conotațiilor sale nupțiale, care întruchipează 
spiritul civic. Se ilustrează poemul Bacchus și Ariad-
na, compus de Lorenzo Magni�cul în 1475, care, la 
rândul său, prelucrează un episod din Metamorfozele 
lui Ovidiu (VIII, 160-182) și informațiile transmise 
de cultele religioase elenistice. În această privință, se 
poate stabili o paralelă cu frescele de la Palatul Farne-
se (Roma), executate de atelierul lui Annibale Carracci 
(1560-1609), între 1597 și 1608.

Carracci se focalizează asupra momentului în care 
prințesa Ariadna, �ica regelui Minos al Cretei, este 
transportată în Olimp de către un cortegiu format 
din nimfe și satiri, pentru a satisface dorințele erotice 
ale lui Dionysos. Apoteoza se desfășoară într-o ma-

nieră similară triumfurilor imperiale romane, având 
în prim-plan un car alegoric, deasupra căruia zboară 
pâlcuri de amorași. În compoziția picturală de la Za-
lău, portretul lui Dionysos lipsește, în schimb, pot � 
observate celelalte elemente ale procesiunii bahice, 
inclusiv alaiul lui Apollo, compus din cele 9 Muze 
(printre care se distinge Calliope). De asemenea, dis-
par animalele totemice (măgarul lui Silen, tigrul și 
țapul), referințele cosmogonice (diadema din părul 
prințesei, care se transformă în constelația Coroana 
Boreală), iar protagonista este zugrăvită într-o postu-
ră total neconvențională. Nu apare singură, ci însoțită 
de un alt personaj feminin (probabil o slujnică sau o 
guvernantă). Ambele par cufundate într-o stare de re-
verie, generată de contemplarea ghirlandelor de tran-
da�ri și a melodiilor Muzei Calliope, care ține în mână 
tradiționala sa harpă, fapt ce intră în contradicție cu 
versiunea originală a mitului, unde Ariadna se a�ă pe 
o insulă pustie (Naxos), suferind din pricina faptului
că a fost părăsită de Tezeu. Această abatere de la „ade-
vărul istoric” indică faptul că executantul sau coman-
ditarul urmărește o interpretare personală, prin cre-
ionarea unor corespondențe cu realitatea cotidiană. 

Viața acelor timpuri nu era dominată de cavalerism 
și practici magice, ci de concepții pragmatice și indivi-
dualiste. Ca atare, omisiunea lui Tezeu trebuie inter-
pretată în cheia unei exacerbări a comportamentului 
hedonist, iar absența lui Dionysos poate � pusă atât 
pe seama deteriorării compoziției inițiale (survenită 
în urma repetatelor schimbări de destinație), cât și a 
unei tentative de racordare la achizițiile oferite de ar-
heologie și antropologie, care au arătat că substratul 
cultelor apolinice și dionisiace este identic. În ceea ce 
privește execuția, se observă un tipar Secession, care 
reprezintă versiunea austro-ungară a Art Nouveau4. 
La fel ca omologul său stilistic francez, acesta implică 
simpli�carea formei prin utilizarea intensivă a linii-
lor curbe ondulate (preluate din structuri vegetale) și 
accentuarea decorativismului prin divizarea spațiului 
pictural în chenare ornamentale, unde se introduc 
elemente care, la prima vedere, nu au nicio legătură 
cu subiectul propriu-zis (buchete �orale, instrumente 
muzicale, corpuri geometrice etc.). 

Calliope, detaliu

Amoraşi, detaliu
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După cum sugerează și numele, Art Nouveau 

urmărește reconstituirea tuturor stilurilor artistice 
anterioare, prin evidențierea dinamismului. În acest 
caz, este vizat rococoul, ale cărui elemente pot � între-
zărite în construcția formală a imaginii și mai ales în 
detaliile �zionomice ale portretelor personajelor. Se 
creionează o „serbare galantă”, á la Watteau, cu culori 
pastelate, amorași, buchete de tranda�ri și domnițe 
grațioase și diafane, dar fardate excesiv. Însă, spre de-
osebire de sursa originală, se constată o îngroșare a 
liniei, care determină minimalizarea elementelor de 
carnație, respectiv o schimbare a toaletei vestimen-
tare (total anacronice față de secolul al XVIII-lea). 
Având în vedere faptul că o astfel de reprezentare 
necesită cunoștințe avansate de anatomie și perspec-
tivă, care nu pot � obținute decât prin frecventarea 
unor instituții academice, se poate stabili cu certitu-
dine prezența unei mâini de „maestru”. Fără nicio în-
doială, pictorul de la Zalău excelează în portretistică; 
o dovedesc �guri ca Apollo (redat magistral, într-o
manieră ce amintește de Rafael și Poussin), Calliope, 
Terpsichore etc.

Pornind de la intuiția empirică, s-a născut legen-
da potrivit căreia „fresca” ar � executată de către Lotz 
Károly (1833-1904)5, o personalitate artistică de ta-
lie europeană. Legenda a fost creată de către comu-
nitatea maghiară zălăuană, care a semnalat existența 
unor similitudini între pictura din sala de bal a clădirii 
Transilvania și diverse compoziții murale din edi�ciile 
budapestane (de pildă, cele din Vigadó), executate de 
această �gură marcantă a artelor plastice din perioa-
da regimului dualist. Însă, problema e că, momentan, 
nu s-a descoperit nicio evidență documentară care să 
ateste prezența pictorului în localitate. Dimpotrivă: 
sursele existente arată că, în ciuda activității sale pro-
li�ce (desfășurată pe parcursul unei jumătăți de veac), 
timp în care a efectuat numeroase vizite și călătorii6, 
Lotz Károly nu a ajuns niciodată în teritoriile din par-
tea răsăriteană a Ungariei7 (devenite românești, după 
1918). Așadar, șansele ca legenda despre Lotz Károly 
să se întemeieze pe un suport arhivistic sunt extrem 
de reduse (aproape imposibile).

Din moment ce fundamentul istoric este exclus, 
trebuie căutate alte surse ale memoriei colective. Cea 
mai plauzibilă este cultul „celebrității”, care, deși a 
fost neglijat de literatura de specialitate, exercită o 
dominație categorică asupra populației încă din peri-
oada Renașterii. La ora actuală, Lotz Károly este unul 
dintre cei mai cunoscuți pictori maghiari8, iar din 
acest motiv, majoritatea admiratorilor săi nu provin 
din rândul specialiștilor în istoria artei, ci din catego-
rii sociale parțial alfabetizate, care, bineînțeles, știu 
foarte puține despre viața și mai ales opera artistu-
lui9. Urmând traiectoria consacrată a „simbolurilor 
naționale”, a căpătat odată cu trecerea timpului un 
soi de „omnisciență”, care se simte cu precădere în 
momentul când apar confuzii antroponimice. Astfel, 
politica de maghiarizare a administrației epocii a fă-
cut ca numele �nanțatorului clădirii Transilvania să 

posede aceleași structuri fonetice cu cele ale prenu-
melui plasticianului de secol XIX. 

Chiar dacă nu a pictat tavanul sălii de bal din clădi-
rea Transilvania, Lotz Károly rămâne în continuare un 
punct de referință pentru plastica zălăuană, datorită 
impactului său exercitat asupra populației. De altfel, 
una din trăsăturile fundamentale ale legendei ca spe-
cie literară este tocmai faptul că se bucură de „credibi-
litate”, în ciuda nenumăratelor dovezi aduse împotri-
va ei, iar adeseori procentul adepților este mai mare 
decât al scepticilor. Așa stau lucrurile și cu o mare par-
te dintre talentele locale, care îl citează pe Lotz Károly 
ca sursă de inspirație pentru lucrările proprii nu din 
cauza contemplării estetice sau asimilării vreunui ele-
ment de limbaj speci�c maestrului, ci a ipoteticei sale 
conexiuni cu orașul. Faptul că această conexiune nu a 
putut � demonstrată este irelevant pentru ei, iar dez-
interesul lor este într-o oarecare măsură justi�cabil. 
La scara timpului istoric, nu acționează informația, 
ci persoanele din spatele ei. Singurul care suferă de 
pe urma „folclorului urban” este adevăratul pictor al 
compoziției. Însă, nici el nu poate resimți foarte tare 
pierderea, pentru că, la fel ca posibilul său rival, nu 
mai este în viață. 

Note:
1 Elena Musca, Domeniile nobiliare sălăjene: monumente de ar-

hitectură, în Constantin Băjenaru (ed.), Palate, castele și cetăți din 
Transilvania, Făgăraș, 2000, pp. 172-183.

2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 Leslie Topp, Architecture and Truth in Fin-de-siècle Vienna, 

Cambridge University Press, 2004.
5 www.welcometoromania.ro 
6 Bakó Zsuzsanna, Lotz Károly, Kossuth Kiadó, Magyar Nem-

zeti Galéria, Budapest, 2006.
7 Preferințele sale s-au îndreptat mai degrabă înspre areale-

le vestice și nordice, din preajma Munților Mátra sau a Lacului 
Balaton.

8 Încă din timpul vieţii, a fost supranumit „prințul picturii 
maghiare”. Paradoxal, nu este maghiar get-beget (din punct de 
vedere etnic), ci german, stabilit la Pesta începând cu 1837; s-a 
născut la 16 decembrie 1833, în familia lui Wilhelm Christian 
Lotz, valetul prințului Gustav von Hessen-Homburg, component 
al delegației Austriei la Congresul de la Viena (1814-1815). 

9 Se constată o situație similară cu cea semnalată la populația 
românească în cazul lui Nicolae Grigorescu sau Ștefan Luchian.

Apollo, detaliu
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Din viitor, spre trecutul 
prezent

Carmen ARDELEAN

Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” 
Zalău – 50

La ceas de sărbătoare, prilejuită de aniversarea 
unei jumătăți de secol de existență, Alma Mater a 
învățământului pedagogic sălăjean își va omagia ci-
titorii, va cinsti memoria celor care au contribuit la 
prestigiul școlii, iar astăzi nu mai sunt printre noi 
și va evidenția parcursul școlii și al celor care și-au 
adus contribuția la bunul renume al instituției prin 
evenimentele care se vor desfășura în perioada 3-4 oc-
tombrie 2019. Un preambul al acestui eveniment s-a 
desfășurat în 17 mai, anul curent, când peste 50 de 
foști profesori și elevi ai școlii, din toate cele cinci de-
cenii de existență a ei, au rememorat anii petrecuți 
în bănci sau la catedră, în cadrul unei mese rotunde, 
prilejuite de cea de-a XXIX-a ediție a „Zilelor școlii”. 

Momentul aniversar din 3-4 octombrie va cuprin-
de activități și acțiuni variate: expoziții, standuri, 
dezveliri de panouri omagiale, activități pe cercuri de 
specialitate, un spectacol organizat în colaborare cu 
foști și actuali profesori și elevi ai școlii, precum și o 
festivitate în cadrul căreia va � lansată a doua ediție, 
revizuită și adăugită, a Monogra�ei Liceului Pedago-
gic „Gheorghe Șincai” Zalău.

Prezentăm, în continuare, un scurt istoric al lice-
ului, o sinteză a informațiilor regăsite sub titlul „Re-
pere temporale”, semnat de prof. Iuliu Suciu, în prima 
ediție a monogra�ei școlii.

Istoria Liceului Pedagogic „Gh. Șincai” Zalău 
este, indisolubil, legată de momentul reîn�ințării 
județului Sălaj, în anul 1968, când, în vederea asi-
gurării unei stabilități a personalului didactic al 
județului, se impunea în�ințarea unui liceu pedago-
gic care să școlarizeze elevi proveniți din localitățile 
județului. 

Astfel, în 1968, ISJ Sălaj, prin inspectorul școlar 
general prof. Emil Trif, a solicitat Ministerului 
Învățământului, aprobarea înființării unui liceu cu 
profil pedagogic, pentru anul școlar 1968-1969, 
fiind aprobate două clase cu profil pedagogic, care 
au funcționat în cadrul Liceului de cultură generală 
Zalău.

În�ințat prin Ordinul Ministrului nr. 50/08.1969, 
Liceul Pedagogic Zalău l-a avut ca prim director al li-
ceului pe prof. Vasile Fărcaș. Alături de clasele de li-
ceu, a funcționat și un institut pedagogic de doi ani, 
prima promoție a acestuia absolvind în anul școlar 
1970-1971, iar prima promoție a liceului, în anul 
școlar 1971-1972. În primul an, clasele liceului au 
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funcționat în cadrul Școlii generale nr. 6 Zalău (actu-
almente Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”), deve-
nită ulterior școală de aplicație.

Din anul 1970, liceul a funcționat în clădirea în 
care funcționează și în prezent, situată pe Strada 
Crișan, nr. 15 A. Primul colectiv de conducere a fost 
constituit din prof. Vasile Fărcaș – director, prof. Ghe-
orghe Boșca, prof. Iuliu Suciu, prof. Stela Temeș – di-
rectori adjuncți.

Alături de clădirea cu 21 de săli de clasă și labora-
toare, liceul a bene�ciat și de un internat cu 208 lo-
curi, o cantină pentru 500 de persoane pe serie și o 
sală de sport. 

În 1974, după pensionarea lui Vasile Fărcaș, con-
ducerea liceului a fost preluată de prof. Cornel Nemeș, 
până în 1982, în perioada 1978-1982, liceul începând 
să școlarizeze elevi la pro�lul industrie ușoară, clasele 
de pedagogic a�ându-se în lichidare. În 1982 a absol-
vit ultima clasă cu pro�l pedagogic, liceul devenind, 
prin Decretul 220/1982, Liceul Industrial nr. 5 Zalău, 
director �ind numită prof. Ana Cheța. Denumirea li-
ceului este menținută până în 1990, unitatea bene�-
ciind, în această perioadă, de o îmbunătățire a bazei 
materiale, dar și de o schimbare a colectivului de ca-
dre didactice, dată �ind schimbarea pro�lului.

Ca urmare a memoriului adresat ministrului de 
către noul director, prof. Iuliu Suciu, liceul revine la 
pro�lul pedagogic, sub denumirea de Școala Normală 
Zalău, în perioada 1990-2000 conducerea �ind asigu-
rată, alături de cel mai sus menționat, și de directorii 
adjuncți de la acea dată: prof. Barta Tiberiu și prof. 
Toth Alexandru.

Din anul școlar 1990-1991, liceul va funcționa și 
cu pro�l umanist – secțiile română și maghiară –, că-
rora li se vor alătura, în 1993, clase de seminar teolo-
gic, pro�lul industrie ușoară a�ându-se în lichidare. 
În acea perioadă, în școală vor funcționa și clase cu 
pro�l pedagogic postliceal, învățământ de zi.

Din 1993, liceul va bene�cia, la propunerea direc-
torului Iuliu Suciu, de un patron spiritual. E anul în 

care liceul devine Școala Normală „Gheorghe Șincai” 
Zalău. Dezvelirea bustului cărturarului Gheorghe 
Șincai, operă a sculptorului sălăjean Ioan Mihele, are 
loc în data de 23 mai 1996.

În perioada 1993-1999, liceul funcționează cu pro-
�lurile: pedagogic, umanist, artistic, teologic, iar după 
1999, școala va funcționa sub denumirea de Liceul Pe-
dagogic „Gheorghe Șincai”. Din inițiativa inspectorului 
școlar general prof. dr. Ioan Abrudan, în cadrul liceului, 
va funcționa și un colegiu pedagogic de trei ani, �lială a 
Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca.

În perioada septembrie 2000 – martie 2006, la 
conducerea liceului s-a a�at prof. dr. Ioana Mărcuș, 
iar în perioada martie 2006 – septembrie 2012, di-
rector al liceului a fost prof. Laura Crișan. Director 
adjunct al liceului a fost, timp de 21 de ani, prof. Toth 
Alexandru.

În 2012, ca urmare a publicării Procedurii de atribu-
ire a denumirilor instituțiilor de învățământ din sistemul 
național de învățământ preuniversitar din 13.12.2011 
și a planului de școlarizare care cuprindea, preponde-
rent, clase cu pro�l umanist, �lieră teoretică, denumi-
rea liceului s-a modi�cat în Liceul Teoretic „Gheorghe 
Șincai” Zalău. 

Demersurile inițiate de directorul prof. dr. Codin 
Ciurean au avut ca rezultat dobândirea denumirii 
consacrate a liceului, începând cu 1 septembrie 2014, 
odată cu revenirea la conducerea liceului a doamnei 
prof. Laura Crișan. 

Astăzi, liceul funcționează sub denumirea care l-a 
consacrat de-a lungul timpului: Liceul Pedagogic 
„Gheorghe Șincai” Zalău.

P.S. Lansăm, pe această cale, invitația de a participa 
la activitățile din perioada 3-4 octombrie 2019, tuturor 
celor care au fost trup din trupul viu al liceului, în calita-
te de elevi sau profesori. Pentru informații suplimentare, 
vă rugăm să ne scrieți pe adresa pedagogic_zalau@yahoo.
com, să ne contactați la numărul de telefon 0260612299 
și să vizitați site-ul pedagogiczalau.ro.



42

174

Special

Zalăul, printre prieteni
Viorel TĂUTAN

Să facem prezenţa! 
În ordine alfabetică, �rește!
Pare un joc, dar nu este, vă asigur! Mai degrabă – 

un strigăt!
Ludovica Gherman (căs. Bărdașu), cadru medi-

cal, a lucrat până la data pensionării la Dispensarul 
(devenit Circumscripţia de pediatrie) nr. 2, Daniel 
Goron, inginer constructor, a fost director al Între-
prinderii de Gospodărie Orășenească, inginer-șef pe 
Șantierul de Construcţii, director al IJGCL, primar 
al municipiului în prima legislatură de după 1990, 
Molnár Éva (căs. Păușan), cadru medical la Policlini-
ca Stomatologică, Gheorghe Moș, merceolog la Coo-
perativa de Consum, Teodor Pop, profesor de biolo-
gie în cadrul Liceului Teoretic, apoi inspector la Uni-
unea Judeţeană a Cooperativei de Consum, Cornel 
Taloș, profesor de istorie. Toţi s-au făcut remarcaţi 
în anturaje mai largi, ori mai restrânse, în calitate de 
persoane publice, apreciaţi pentru abnegaţie și cali-
tăţi profesionale. Și așa cum se întâmplă să acceptăm 
că este �resc, doi dintre ei au fost selectaţi să opteze 
pentru locuri din cealaltă parte a existenţei. Ce au în 
comun cei șase? 1. Au fost (pentru totdeauna) colegi 
de clasă la Școala Medie Mixtă din Jibou, absolvenți ai 
primei promoții (1961); 2. S-au stabilit cu domiciliul 
(forever) în orașul (după 1968 – municipiul) Zalău; 
3. Am fost colegi de clasă și de promoție; 4. Am rămas 
prieteni!

*
În urmă cu trei ani intitulam aproximativ la fel un 

eseu (Zalăul cu prieteni) pentru tradiţionalul număr 
estival al revistei Caiete Silvane, dedicat orașului de 
la poalele Meseșului, reședinţa judeţului nostru. Și nu 
era pentru întâia oară când mă străduiam să suscit in-
teresul unora dintre cititori pentru câteva nume de 
personalităţi, nu doar din sfera culturii, îndeobște cu-
noscute, faţă de care gestasem, mai demult și/sau mai 
recent, un complex de sentimente generând de�nirea 
amiciţiei. 

O, nobilul statut al prieteniei reale!
În etapele copilăriei și adolescenţei, majoritatea 

părinţilor și a dascălilor noștri au reușit să dezvolte 
celor mai numeroși dintre noi convingeri morale pri-
vind antinomiile prieten – neprieten, amic – inamic, 
prieten – dușman. Negreșit, lectura S�ntei Scripturi 
și a cărţilor datorate unor mari scriitori ai lumii mo-
derne și contemporane contribuia �resc la formarea 
convingerilor. Nu acceptam ideea trădării prieteniei 
din varii pricini, cum bunăoară viciul, egoismul, or-
goliul, atașamentul divergent, sentimentul exacerbat 
al proprietăţii. Nu ne încercaseră până la acea vârstă 
decât vag, sub impuls „congenital”. Acum știu, se poa-

te. Aceste dihotomii sunt factori care perturbă echili-
brul intrinsec relaţiei în cadrul căreia doar unul dintre 
doi prieteni s-a lăsat sedus de trăsăturile de�nitorii 
ale prieteniei. Cei patru ani de studii medii sau liceale 
au fost percepuţi diferit, cu siguranţă, de către �ecare 
membru al colectivului clasei din care făceam parte. 
Veneam din anturaje familiale diverse, cu zestre gene-
tică și mediu formativ în unele cazuri divergente. Ne 
coagula într-un colectiv de colegi nu atât vârsta, cât 
sentimentul primordialităţii; eram rodul prim al ini-
ţiatorilor, nucleul consistent a ceea ce avea să devină 
peste patru ani mândra primă promoţie a Școlii Medii 
Mixte din Jibou, azi Liceul Teoretic „Ion Agârbicea-
nu”. Încă din primul an se în�ripaseră legături care 
depășeau sfera simplei, dar deloc banalei, colegialităţi. 
Îl aveam aproape, din nefericire numai pentru primul 
an de studii (un puseu brusc de tensiune l-a doborât 
la doar 45 de ani), pe profesorul diriginte, excelentul 
pedagog și muzician  Octavian Mocanu. Colegialitate, 
camaraderie, prietenie de cuplu și de grup; sentimen-
tele generau tipologii. Cuprinși de euforia absolvirii, 
cei mai mulţi dintre noi n-am observat, sau am trecut 
cu vederea varietatea reacţiilor din spatele bucuriei 
evidente. Dovadă ne-a fost întâlnirea după zece ani, 
când aveam să a�ăm unde își stabiliseră domiciliul, 
cum și ce a făcut �ecare dintre absolvenţii primei pro-
moţii, care au răspuns angajamentului de atunci (35) 
și chemării de acum (27).

Se întreabă unii dintre dumneavoastră, probabil, 
care este legătura dintre ceea ce am scris până aici și 
numărul revistei rezervat municipiului reședinţă de  
judeţ! Ei bine, am constatat că destinul colectiv, alea-
toriu sau nu, cedează sub asaltul destinelor individu-
ale. Nimic spectaculos, îmi veţi zâmbi condescendent, 
psiho-�loso�a a stabilit asta încă din antichitate. Ulu-
itor pare, însă, acelui căruia i se revelează doar prin 
pragmatismul propriei experienţe de viaţă. Personal, 
fac parte dintre „naivii” marcaţi de un statornic sen-
timent al solidarităţii afectuoase, chiar și în urma lo-
viturilor surprinzătoare primite de la cei pentru care 
continuă să conserve atașamentul prieteniei.

 *
Stăruind asupra ideii Zalăul(ui) cu prieteni, 

printre prieteni, ajung la motivul discursului de 
mai sus: șase dintre absolvenţii primei promoţii a 
liceului jibouan s-au stabilit, în urma studiilor post-
liceale și universitare, în Zalău, orașul care a devenit, 
din reședinţă de raion aparţinând Regiunii Cluj, ceea 
ce știm că este astăzi, municipiul județului Sălaj. Ei se 
numără printre colegii și prietenii mei jibouano-zălă-
uani, având puterea de a-mi stimula percepţia opti-
mismului.  
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Un cronicar în culori al 
angoasei

Viorel MUREȘAN

Prea rar mi s-a întâmplat să-mi dedic întreg spațiul 
cronicii de față unui artist vizual. Îndrăznesc acum, 
având în mâini un album de pictură al lui Ioan Augus-
tin Pop, apărut la Editura Brumar, Timișoara, 2017. 
Cercurile noastre biogra�ce s-au intersectat, iar între 
liniile lor avem un topos comun. Ca elevi de liceu, în în-
depărtata vară a anului 1972, ne-am întâlnit în aceeași 
tabără de creație, pe malul Oltului, unde, printre frun-
zare, la ceasul zimțat cu aur al vecerniilor, ajungeau 
până la noi frânturi din clopotele și troparele Coziei. 
Eram trimiși de Inspectoratul Școlar Zalău, el pentru 
pictură, iar eu pentru poezie. După desăvârșirea stu-
diilor, Augustin a plecat spre centre universitare din 
vestul țării, pe când eu m-am instalat profesor în micul 
său oraș, cu depou de locomotive și Grădină Botanică. 
În anii din urmă a pictat și expus în mai multe perime-
tre din județul natal. L-am regăsit apoi ca apropiat al 
revistei „Familia” din Oradea, susținând gra�c și cărți 
ale unora dintre membrii redacției. Aș avea, deci, atâ-
tea motive să dau târcoale picturii sale… Pentru mine, 
cel venit din afara artelor plastice, albumul acesta mai 
are o ispită: mai bine de zece articole și eseuri, cam ju-
mătate aparținând autorului însuși, precedă, însoțesc 
sau urmează generoase calupuri vizuale. Mai presus 
însă de orice stă ochiul demonic-dreptunghiular care 
mă soarbe în pânze.

O simplă răsfoire a albumului te face să vezi că pic-
tura lui Ioan Augustin Pop se zămislește sub zodia unui 
memento ultragiat, nu foarte diferit sub aspectul me-
canicii creației de poezia lui Paul Celan. Locul scenelor 
psihologice, în multe dintre aceste tablouri, e „acasă”, 
în orășelul lui de baștină, cu depou de locomotive. O 
�xare mai exactă a pictorului în peisajul artelor vizuale 
în care e circumscris o încredințăm însă Ilenei Pintilie, 
autoarea unei penetrante prefețe: „Ioan Augustin Pop 
este un artist optzecist, în căutarea restabilirii unor 
valori ale lumii contemporane, în paralel cu restabili-
rea încrederii în discursul pictural. Acesta este în vizi-
unea lui, concentrat pe re�ectarea statutului social al 
artistului, pe modul în care el se poziționează ca un 
martor al traumei colective și al crizei individuale… 
Ruino�lia sau aprecierea ruinelor apare, în acest context 
speci�c, ca un concept simptomatic, prelungit dinco-
lo de referințele concrete către o arie extinsă din câm-
pul culturii. […] Deși ruinele au existat dintotdeauna, 
fascinația pentru ele – ruino�lia – este un fenomen re-
cent, care aduce în discuție nostalgia și în �nal utopia, 
direcționată înspre trecut, nu înspre viitor. Spre deo-
sebire de nostalgie (orientată spre o istorie personală), 

ruino�lia reprezintă «o experiență materială și viscera-
lă a ireversibilității timpului». […] În acest context te-
oretic speci�c aș plasa creația din ultima decadă a lui 
Ioan Augustin Pop, poziționat ca apărător al limbajului 
picturii postmoderne. Inspirat de realitatea cotidiană 
românească din era postindustrială, dominată de un 
colaps spectaculos, artistul construiește serii tematice 
cu titluri elocvente: Epoca oțelului, What’s What?, Ar-
heologie industrială, Orient Expres etc.” (p. 4). Albumul 
cuprinde lucrări din intervalul 2006-2016 când, stăpân 
pe tehnicile picturale care se potrivesc cel mai bine �rii 
sale, în general modalități de extracție avangardistă cu 
miza pe culori tari și intense, pictorul pășește decisiv 
spre o artă cu tematică socială. Se fac trimiteri, desi-
gur, în numeroasele texte din album, și la etapele de 
creație ale începutului, invocat �ind mai ales un stadiu 
neoexpresionist, cu straturi suprarealiste ori foviste. 
Important de reținut este că și textele cu valoare de 
crez artistic, cele mai multe, intervenții ale autorului la 
prezentarea unor expoziții sau proiecte proprii, datea-
ză din aceeași perioadă.

În deschiderea albumului se a�ă patru tablouri din ci-
clul intitulat Epoca oțelului (2007-2010). Spuneam ceva 
mai devreme că textele teoretice ale pictorului îi însoțesc 
și comentează creațiile vizuale, grupate într-o ordine te-
matică, pe la diferite expoziții ori saloane. Despre pân-
zele aparținând acestei serii, el nota: „Proiectul atacă o 
față a prezentului, siturile fostei industrii, arheologiza-
te; generic, demisti�că realitatea, simetric situată unui 
estetism clișeizat. Experiența incită investigații asupra 
unui sine – marginalizat și imaginativ – în profundă 
debusolare și teatralism” (p. 108). Cele patru lucrări 
sunt acrilice pe pânză, punând cât se poate de bine în 
evidență entuziasmul pictorului în fața culorii. În repre-
zentarea unor ziduri sau ferestre de la hale industriale 
dezafectate, �e că sunt văzute din interior, �e din afară, 
ori a unor locomotive cu abur trase pe linie moartă, pic-
torul are ochi pentru suprafețe, mai mult încremenite, 
decât vibrante. Iar îmbinarea și distribuția culorilor în 
context se produce cu violența și sălbăticia fovilor. Alte 
șapte tablouri alcătuiesc un nou ciclu, Arheologii indus-
triale (2009-2011). Labirintice și ambigue, imaginile de 
aici au ecou de anamneză: „Intrarea mea în lume, poves-
tea copilăriei mele, începe cu rostirea prea puținelor cu-
vinte și cu portretul lui Lenin pe care l-am desenat după 
«Lupta CFR», ziarul ceferiștilor. Nu întâmplător, primele 
mele jucării au fost piesele de �er vechi găsite la depo-
ul de locomotive din apropiere. Asamblam ruginile fără 
gândul la construcția epocii de aur, nici la efemeritatea 
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construcțiilor mele sau ale celor mari” (p. 110). Încorda-
rea și mai accentuată a tehnicii acrilice conduce la dezo-
lare. Într-un tablou purtând titlul Gol 1, în prim-plan, 
o uriașă macara abandonată, la o margine de cartier, 
având pro�lul unei troițe contorsionate, e proiectată 
sinistru pe fundalul unui cer de crepuscul. Aurolac e un 
titlu cu rezonanțe pythianice, obiectivul �ind Casa Po-
porului și împrejurimile, redate în culoarea aurului spă-
lăcit. Același ciclu aduce în opera pictorului o culoare 
nouă, de�nită „roșu pompier”. O întâlnim în Groapa 1, 
unde, un maldăr de deșeuri sângerii, de obiecte meta-
lice indistincte, emană un aer tragic, ce ia chipul unui 
porumbel alb. În Miniu de plumb apare o poartă echivo-
că, aducând a spânzurătoare ori a ghilotină, iar în jur, 
spații semănate cu umbre primejdioase. Rătăcește, din 
seria anterior discutată aici, și un „portret cubic sculptat 
al muncitorului fruntaș” (p. 108). Între tragic și grotesc 
plutește masca acestui prototip al „epocii oțelului”. Abia 
acum ne dăm seama că aceasta e singura �gură umană 
din întregul album. Ioan Augustin Pop e un artist care 
zugrăvește numai su�etul.

Despre M. I. N. E. (Ministerul Industriei, Naturii 
și Experimentului) e ciclul cu cea mai lungă gestație 
(2007-2015), bene�ciind și de un titlu obținut din 
abrevieri, care, prin recompunere, devin cuvinte cu au-
tonomie semantică. Deliberat, autorul des�ră posibile 
sensuri ale noii alcătuiri verbale: „La primul nivel am 
atins sinele ca prezență, memorie și conștiință, sinele 
ca barometru în marginile realității și ale imaginarului. 
Mina (fabrica) este un spectacol și panoramatică rezul-
tată din obiectele «desfăcute». Sursa, subiectul postin-
dustrial, creează peisaje și reprezentări vizuale decon-
struite” (p. 112). Aici se adâncește relația pictorului cu 
propria existență. Din tablouri răzbate un or�sm al cu-
lorilor, conjugat cu o pulsație dionisiacă ce explodează 
delirant în aceste mari pânze. Câinele păpădie, de exem-
plu, pune laolaltă animalul și vegetalul, în fața ruinei 
industriale. Astfel de imagini au și o dimensiune de an-
vergură ontologică. De altfel, în toate tablourile anima-
te care vor urma se simte ubicuitatea fricii. Nicăieri nu 
vom mai întâlni tehnici picturale relaxate, nici măcar 
în tablouri unde apar baloane colorate. Plutind peste 
ruina unui cvartir, ele sunt mai degrabă piese dintr-un 
colaj. În Orient Expres, un subciclu, motivul trenurilor 
are din nou rădăcini autoreferențiale. El seamănă cu o 
odiseică întoarcere acasă, printre meandre și convulsii 
sociale, la care pictorul n-a fost doar martor.

Prin TZARAgordian (2014-2016), pictorul pare că 
se „războiește” cu un anume hedonism instalat în arta 
autohtonă: „Asocierea dadaistului renumit TZARA cu 
«suprarealistul» nod gordian, invocându-l pe idealistul 
Samuel Rosenstock și o legendă, trimite la valori critice 
ale picturii în raport cu peisajul expozițional autohton, 
un context în care practicile genului sunt dominate de 
clișeizare și tradiționalism” (p. 114). Ciclul acesta fra-
pează prin mai multe aspecte. De exemplu, într-o se-
rie numită Caniculita, apar siluete de câini sau de lupi 

fosilizați în masive noroase ce se târăsc amenințător. 
Cabinetul medical e un tablou kafkian, în care movul tare 
al unor uriașe �ori estompează răceala unei clădiri go-
tice, în timp ce ramurile arborilor proiectează pe zid o 
stranie ureche. În Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de 
moarte atrage atenția substratul arhaic, sângerând, atins 
de morbul demitizării. Niște știuleți de porumb atârnă 
pe un perete alb, curgând paralel cu o fereastră, ca niște 
greutăți de pendulă. Într-o altă variantă pe aceeași temă, 
domină verdele incizat de negru, în pete de culoare 
având forma unei spărturi sau răni în spațiu. La fel se 
întâmplă, într-un alt tablou, cu „rozul pompieresc”, lăsat 
să curgă în franjuri de zdrențe pe suprafața unei ferestre.

Alte două cicluri, S. T. A. I. să vezi și WHAT’s What?, 
sunt prezente, mai mult în cadre fotogra�ce, decât 
prin reproduceri propriu-zise. Ele nu lipsesc însă din 
referințele critice ale pictorului sau ale comentatorilor 
săi. Despre primul, unde simțim o anumită apropiere 
de sinteza mai multor arte în cadrul unei arhitecturi 
funcționale, Ioan Augustin Pop se exprimă astfel: „Pic-
tura-fereastră s-a transformat în pictură-scenă, în 
timp ce percepția spectatorului se schimbă: �zic, 
prin călătoria în pictură, i se induce văzului altă re-
alitate” (p. 104). Întrebarea din titlul celui de-al doilea 
ciclu, What’s What?, autorul o traduce astfel: „Ce este 
Ce-ul?” sau „Ce este acel Ceva?” și e, probabil, marea 
interogație a întregii sale picturi. De această dată, el 
își relaționează creația la o altă latură a cuceririlor 
tehnice: „Proiectul face o investigație a creației vizu-
ale în raportul mass-media/ inefabil. […] În acest sens, 
asocierea What’s What/ Who’s Who (Ce/ Cine este) 
comprimă reducția globală (instituționalizată) în sco-
pul exploatării câmpurilor de tensiune existente între 
mass-media și creativitate” (p. 106). Spre sfârșitul al-
bumului, un mare număr de cadre fotogra�ce reactivea-
ză toate etapele de creație avute în vedere în contextul 
acestei lucrări. Cronica noastră n-ar � întreagă dacă am 
eluda eseul Pictorul epocii postideologice, datorat unui re-
dutabil istoric și critic de artă, Magda Cârneci, care, în 
alte condiții, ar � meritat reprodus in extenso. Cu auto-
ritatea cuiva care a scris monogra�i de mari pictori, dar 
și studii despre postmodernismul vizual, ea îl percepe pe 
Ioan Augustin Pop drept „pictorul tranziției postcomu-
niste” și, chiar mai convingător, „printre pictorii cei mai 
dramatici ai generației sale”. De aceea, îi încredințăm și 
�nalul acestor însemnări: „Trăitor în partea de vest a 
României, între Oradea și Timișoara, Ioan Augustin Pop 
ar � meritat demult o mai mare recunoaștere pe scena 
picturii românești actuale și în general pe cea a optze-
cismului vizual în particular. Ceea ce motivează această 
a�rmație este nu atât productivitatea artistului, seriile 
compacte de picturi impresionante de mari dimensiuni, 
cât capacitatea lui de a se angaja într-o problematică di-
�cilă și incomodă, dar de importantă actualitate. Aș zice 
că Ioan Augustin Pop este un artist redutabil în măsura 
în care el atacă și vizual, dar și teoretic, conceptual, o 
problematică imediată, acută, care ne privește pe toți”.
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Mihaela Călina Miclea

O inimă de �uture

Eu cred că am
o inimă de �uture.
Căci nu am multe amintiri
care să mă tulbure
și nu trăiesc adunându-le
evocându-le, cernându-le.

Cred că am 
o inimă de �uture
care crede că viața
se va sfârși la apus
și până atunci
are așa multe de spus
de a�at, de gândit,
de alinat, de șoptit.

Așa că, atât cât e ziua de mare
eu zbor din greu 
din �oare în �oare,
mereu în gând cu o întrebare
sau alergând la o chemare.

Și știu că voi zbura așa până într-o zi
când vântul blând îmi va șopti
oprindu-se ușor pe o aripă:
– Tot ceea ce contează e doar 
zborul 
ce curge simplu peste clipă!

Și sper atunci că în noua 
dimineață
mă voi trezi
zâmbind la noua viață
și voi � �uture de o zi,
zburând ușor cu soarele în față
și în inimă cu plinul de a �.

Când mintea tace

Când mintea tace
şi cântă lumina
în inima ta

liniştea se aşterne încet
peste umbre
şi se deschid timid
ferestre
spre primăvara din tine.

E momentul atunci
să laşi vântul să intre,
să spulbere, să aline,
cele neînţelese din tine

şi soarele să-l laşi
să-ţi lumineze
simplu şi curat
întunecimile.

Într-un fald de lume

Când nu mai pot
să mai strâng
oboseli şi griji
şi regrete grele
le las să cadă
la picioarele mele
şi apoi uşoară 
mă aşez
într-un fald de lume
fără nume
în care 
pentru o clipă
şi mică şi mare
mintea tace
iar inima mi-e plină
doar de lumină
şi pace.

Mi-a trebuit un timp

Mi-a trebuit un timp
ca să înţeleg
că muntele oglindit în lac
nu e totuna cu muntele,

că pasul auzit în parc
nu e totuna cu pasul,

că soarele simţit în mac
nu e totuna cu soarele,

că tu, cel oglindit în mine
nu e totuna cu tine,

Şi atunci am înţeles şi albul
şi negrul şi culorile,

Şi atunci am înţeles şi visul
şi umbra şi dorurile,

Şi de ce �oarea-soarelui
întoarce faţa către soare.

Şi de ce există zâmbet
în oricare clipă ce doare.

(Din volumul O inimă de �uture 
– versuri și pasteluri, Editura Caiete 
Silvane, Colecția „Poesis”, Zalău, 
2019).

Autoarea s-a născut la 15 martie 1968, în Zalău, 
unde a absolvit Școala generală „Simion Bărnuțiu” 
și Liceul de Matematică-Fizică (astăzi Colegiul 
Național „Silvania). A urmat și cursuri de desen la 

Școala Populară de Artă din oraș. Este absolventă 
a Institutului „Gheorghe Asachi” din Iași, secția de 
Confecții. În prezent este manager la o �rmă din 
Hunedoara, deținută împreună cu soțul ei. 
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Concursul de creație literară
„Iuliu Suciu”, ediția a XXIV-a, 
Zalău, 2019

Dincolo de trecerea și petrecerea tumultuoasă 
a frumoșilor ani tineri, literatura e acea oază de 
liniște atât de necesară oglindirii spiritului nostru 
în apele limpezi ale duioaselor sau învolburatelor 
amintiri.

Este aceasta doar una dintre multele reverberații 
provocate de lectura creațiilor literare, trimise de li-
ceenii sălăjeni la cea de-a XXIV-a ediție a Concursului 
„Iuliu Suciu”. Pe lângă �reasca diversitate stilistică și 
tematică, s-a putut remarca, de la bun început, o bo-
gată producție în proză, dar și o rare�ată producție 
lirică.

Textele epice au preferat alura confesivă, uneori 
re�exivă, alteori interogativă, majoritatea lor stând 
sub semnul fulgurantelor pagini de jurnal. Fluența 
scriiturii, romanticele descrieri de natură, �na anali-
ză psihologică a su�etului feminin s-au dovedit a � 
principalele calități ale prozelor scurte.

Atinse de aripa melancoliei și răvășite de primele 
iubiri, pierdute-n calendare, puținele texte lirice au 
mizat pe o viziune modernă și, rareori, postmoder-
nă, pe reinterpretarea unor simboluri, pe construcția 
unor imagini memorabile. 

Indiferent că au fost sau nu premiați, scrisul a 
reprezentat, pentru toți adolescenții participanți la 
concurs, o evadare �cțională din existența cotidiană, 

o miraculoasă terapie a su�etului.
Timpul va cerne, zi după zi, toate aceste promi-

siuni literare și unele dintre ele vor deveni, peste 
ani, certitudini. Până atunci, să ne bucurăm de �e-
care vers izbutit al tinerei generații, de �ecare pagi-
nă scrisă, ingenuu, la temperatura cea mai înaltă a 
�cțiunii.              

*

Joi, 23 mai 2019, în Sala de conferințe a Casei de 
Cultură a Sindicatelor din Zalău, a avut loc premierea 
câștigătorilor Concursului de creație literară pentru 
liceeni „Iuliu Suciu”, ediția a XXIV-a.

Juriul – alcătuit din Marcel Lucaciu (președinte), 
Ion Piţoiu-Dragomir, Daniel Săuca și Daniel Hoblea 
(membri) – a desemnat următorii câștigători:

Secțiunea Poezie:
Premiul al III-lea: Emanuela-Daria Ianchiș, clasa 

a XI-a, Liceul Teoretic „Ion Agârbiceanu” Jibou
Mențiuni: Cătălin Bulgărean, clasa a XII-a, Cole-

giul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău; Victoria 
Crișan, clasa a XI-a, Colegiul Național „Silvania” Za-
lău (premiile I și II nu s-au acordat);   

Secțiunea Proză: 
Premiul I: Ozana Bălăbuc, clasa a XI-a, Liceul 
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Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău; Daiana-Alexan-
dra Breje, clasa a XI-a, Liceul Tehnologic „Voievodul 
Gelu” Zalău;

Premiul al II-lea: Roxana-Nicola Breban, clasa a 
IX-a, Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău; Mă-
dălina Peștean, clasa a XI-a, Liceul Pedagogic „Gheor-
ghe Șincai” Zalău;

 Premiul al III-lea: Maria-Lorena Mogoș, clasa a 
XI-a, Colegiul Național „Silvania” Zalău;

Premiul „Iuliu Suciu” a fost acordat elevei Oana 
Crișan, clasa a XI-a, de la Colegiul Național „Silvania” 
Zalău. 

Evenimentul a fost organizat de Casa de Cultură 
a Sindicatelor Zalău și Cenaclul Literar „Silvania”, în 
parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă al Județului 
Sălaj și Inspectoratul Școlar Județean Sălaj.

Președintele Cenaclului „Silvania”,
prof. Marcel Lucaciu

*

Oana 
CRIȘAN

Appolinariya Polina

E atât de greu! Ce este mai greu de atât? Mă zgâiesc 
la răvașul din faţa mea, toată într-un tremur. Privi-
rea îmi e înceţoșată de lacrimi �erbinţi, care se răcesc 
imediat, într-o clipă fragilă de iarnă. Mototolesc hâr-
tia ieftină în palmă. Pot să simt literele cum îmi zgâ-
rie pielea subţire, albicioasă. Îmi rămân însemnate cu 
�er încins în palmă. Și nimic nu mi le poate îndepărta 
din minte. Nici nevoia de a scăpa cu viaţa din propria 
casă, nici urletul excentric al armamentului greu de 
afară. Mă îneacă praful de pușcă ce se adună în rama 
ferestrei vechi, cu lemnul copt de atâta îngheţ și dez-
gheţ. 

„Și ai încredere-n a �/ Și nici în cer nu vei muri”.
Apuc condeiul cu cerneală uscată, ce se cojește în 

părţile peniţei, îl umezesc cu limba și îl apăs pe hâr-
tia îngălbenită. Mă zgâiesc încontinuu la rândurile 
aproape inexistente, până când ochii cedează presi-
unii și se relaxează înainte de clipire. O altă secundă 
irosită. 

Pe cei mai mulţi oameni îi reprezintă un nume și 
numai atât. E singurul mijloc de a�rmare, singura do-
vadă că au trăit vreodată. Aerul îmi iese din plămâni. 
Mă resemnez. Un nume e tot ce am. Tot ce am. Appo-
linariya Polina. 

Sper că nu m-a uitat. Eu aproape că l-am uitat, însă 
el nu ar � trebuit să mă uite pe mine. Eram o fetiţă, 

cu un zâmbet larg, cu ochii prea mari și mult prea cu-
rioși, încoronată de cosițe roșcate, împletite cu �r au-
rit. Purtam rochiţe mereu, adică întotdeauna. Aveam 
o singură pereche de panto�ori, un verde lăcuit ines-
tetic. Îmi plăcea să culeg �ori și să cânt împreună cu 
păsărelele. Ce mi-a rămas? Părul încurcat în propria-i 
lungime, murdar și necăjit.

Strâng din dinţi, cu maxilarul încordat încerc să 
îmi găsesc refugiul în scris. Adaug Ingria, Leningrad. 
Cum aș putea să încep? Nu mai am timp, nu mai am 
timp! Mă apucă brusc o disperare zguduitoare. Trân-
tesc scaunul de lângă mine, îmi plec capul pe spate și 
scot un scâncet înecat, ca nu cumva să mă audă cine-
va. Nu trebuie să atrag atenţia. Dar brusc… brusc mă 
pierd. Simt gărzile Rusiei cum mă sfredelesc cu privi-
rea, chiar dacă ele sunt la parter. 

Mă lovește un zgomot belicos și încruntat, înstră-
inându-mă de echilibru. Încet, îmi plec capul spre pi-
cioare, doar ca să le văd cum se zbat pe o podea uzată. 
Au scos artileria. Desigur că asta au făcut. Apoi ini-
ma-mi suferă un șoc ampli�cat de milioane de cioburi 
ale sticlei �ne din geam. Ajung la podea, doborâtă de 
propria casă. Totul se aude mai clar acum. Dacă mă 
vede cineva…

Haotic, mă grăbesc să îndes într-o traistă tot ce îmi 
pică în mână: haine, arme improvizate, creioane, caie-
tele mele. Caiete pline de scrieri ce m-ar condamna la 
moarte. Pentru că e atât de greu să vezi mai departe. 
De fapt, e imposibil. Pun foi peste foi cu notiţele su-
�etului meu, pline de regretul universal al gândurilor 
mele. Nu pot să-mi permit a îndrăzni să mă gândesc 
măcar la așa ceva, însă poate… Poate că dacă aș � fost 
în altă ţară, în altă parte, altundeva, nu aș � murit 
pentru concepţia și chibzuinţa mea. (…)

                        
*

Emanuela Daria 
IANCHIȘ

Imn către noapte

Imn către noaptea cea din urmă,
Când Nirvana prăpădește orice dubiu
Sorbindu-ne pătimaș lumina din ochi.

Când toate eu-rile noastre parcă se adună
Sub pleoapele noastre plăpânde
Și temătoare de soarta deja întâlnită, reîntâlnită. 

Imn către noaptea cea dintâi,
Când frânturi din su�et s-au desprins
Precum petalele vișinilor abia în�oriți primăvara.
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Când cuvintele lui Platon și-au arătat chipul,
Urât de mii de ani de îndrăgostiții
Căzuți în beția cuvintelor rostite fără sentiment.

Imn către noaptea ce va urma,
Când vom așeza su�etul incomplet
Într-o cutiuță poleită, căptușită cu amintiri.

Și vom aștepta, tăcând în taină,
Vindecarea, plecarea, întoarcerea,
Noua căutare a aceleiași iubiri.

*

Victoria 
CRIȘAN

Modernism eminescian

Era o zi senină
precum un cinci aprilie
în iarna când mi-ai povestit cum ai plantat
copacul Vieții în Eden
și recunosc că inițial te-am perceput
ca pe-un delir existențial
de care totuși m-am îndrăgostit
cum un nebun se îndrăgostește
de propria-i nebunie
iar când mi-ai spus despre înțelegerea
cu un luciferic Demiurg
am înțeles de ce-ai ales povara
dezgustului față de amor
în schimbul unui destin
sub semnul unui astru mai strălucitor
„Minus pe axă nu de�nește întotdeauna negativul
în sensul său ce are conotație,
căci ascensiunea e remarcabilă ca și concept 
incontestabil
prin dualitate”.
De aceea nu te pot disprețui eu, Cătălin
că ai ales să mori în schimbul nemuririi
rămâi astfel cu veșnicia-ți
în cerul tău de stele
mi-ai fost mai mult decât luceafăr, Cătălina
mai mult decât poate un muritor
ca mine sau ca tine
a pricepe.

*

Cătălin 
BULGĂREAN

Povestea mea

Am stat și-am scris, rupând bucăți din mine
Aruncând trecutul într-o neagră hârtie.
Zile și nopți, �cțiuni și realități,
Redactând o imensă și grea carte.
Deranjat de a ei greutate ce prezentul mi-l îngreună,
Furios, cu ochii bulbucați, distrus-am foaie cu foaie, 
Amintire cu amintire
Și paginile trecutului, sub talpa-mi grea,
Lipite de pământ au zăcut.
Trecutul meu plângea și suspina
De sub carte, râuri și lacrimi de sânge în�oreau
Iar când am încercat să alin durerea cărții,
Sub ea, o inimă murea... era chiar a mea.

*

Daiana-Alexandra BREJE

Pragul sângeriu

Mă întreb de cât timp colind prin noapte. Merg, 
continui să merg și nimic... Pășesc fără vreun scop 
sau vreo destinație. Îmi pierd aproape toate simțurile. 
Ignor tot ceea ce mă înconjoară. Și totuși, ceva tot 
continuă să mă sufoce. Deși n-am nici cea mai mică 
idee ce anume.

Aud un ticăit, o � pulsul sau un ceas din apropiere? 
Ceas, ce ceas? A, acel ceas! Stai... care ceas? A venit! Până 
la urmă a venit. Ar trebui să-l urmez? Dar, mi-e frică! 

Tremur și mi-e frică! 
Mă doare, mi-e frică! 
Mă doare? Ce anume mă doare? 
Lipsește! Ce anume lipsește? 
Plâng. De ce continui să plâng? 
Pășesc... încotro mă îndrept?
Pășesc și nu mai ajung. Oare îmi doresc să ajung? 

Vreau înapoi, dar nu mă pot întoarce. De ce nu mă pot 
întoarce? De ce nu mi-e permis să fac asta? Am greșit 
cu ceva? Voi îndrepta totul, o voi face! Acum mă pot 
întoarce?

Mi-e frică! Mă doare! Mă sfâșie! Sângerez!
Sângerez? De ce sângerez? Inima, de ce tocmai ini-

ma? 
O voce? Aud o voce? Mă strigă? Care-mi era nume-

le? De ce nu-mi pot aminti nimic? De ce simt că există 
ceva și totuși nu există nimic?

Totul devine roșu. De ce e totul roșu? E cald. O � 
sânge? Atât? Atât de mult?
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Îngenunchez. Mă rog. Implor!
În continuare nu primesc niciun răspuns.
Sufăr. Continui să agonizez. Aceeași liniște, același 

nimic. Totul e neant. 
De ce? De ce? De ce?
Vreau înapoi!
Am nevoie de ceva! Orice... Orice, te rog! 
Volumul vocii se diminuează. Încerc să strig dar 

nu se aude nimic. Vederea-mi devine tot mai neclară. 
Gândurile mi se amestecă. 

Nu vreau asta! Nu asta îmi doresc! 
Încerc să caut ceva prin maldărul de sânge, dar 

mâinile nu apucă nimic. De ce nu e absolut nimic? 
Ce anume mi-aș dori să �e?
Mi-e frig. De ce sunt din ce în ce mai rece?
Trăiesc sau chiar am...

*

Ozana 
BĂLĂBUC

Mini-jurnal �ctiv

Sâmbătă, 20:09
Seară de vară. Copacii dezbrăcați de doruri păreau a 

tremura molatic în bătaia vântului. Florile înmiresmate 
umpleau văzduhul de parfum. Doar că praful cotidian, 
pulsația oamenilor ce aleargă nebunește, frământarea 
îndoielilor din noi au transformat universul, pictându-l 
în umbre. Soarele atârnă pe cer stingher, și încălzește cu 
putere pământul, încât toate se încing, iar lumea se su-
focă. În orice caz, odată cu venirea verii, lumea probează 
stări noi și are parte de noi reverii. În de�nitiv, �ecare 
merge pe drumul lui. Nu ne oprim niciodată din mers să 
ne revedem, să ne strângem în brațe. Sau poate că viața 
nu ne oferă șansa, dacă su�etul meu e în grevă. Dru-
mul tău nu se întâlnește cu al meu. Nu procedăm corect 
când ne înghesuim unul în inima celuilalt și nu încăpem 
din cauza orgoliilor. Prostia ta e patologică. Nu iubești 
complet, ți-e frică să te dăruiești, ți-e frică de dragostea 
mea, de cea mai pură dragoste, cea mai sinceră și soli-
dară, cea mai străină de minciună. Forma existențială a 
copilului din mine grava pe su�etul tău săruturi tandre, 
copilărești, rupte din Eden. Sclipirea jucăușă a ochilor, 
când te vedeam, culoarea cireșelor crude ce-mi colorau 
obrajii, �uturii ce-mi zburau continuu, fără să-i pot opri, 
au rămas niște fantasme ce mai bântuie din când în 
când la poarta inimii mele. Dar poarta e închisă, a fost 
năvălită în trecut, i-au fost rupte lanțurile, granițele și 
în urma ruinelor, am decis să-i pun lacăte, s-o protejez 
de orice inamic, s-o salvez. Dar mă gândesc să inventez 
pastile care să alunge singurătatea. Să se administreze 
seara, când la apus luna împrumută stări de pierderi în 
neant, și nu mai suntem noi, ci doar fărâme de su�et 

obosite, aruncate într-o agonie cumplită, într-o lume 
derizorie. Să atenueze dureri și cicatrici ale trecutului. 
Să distrugă orice urmă de rememorări, de amintiri pa-
sate între două su�ete suferinde. Să suspende zgomo-
tele liniștii dintr-o minte tulburătoare, dar atât de pro-
fundă și complexă, în care gândurile se scurg fără oprire 
și rup de �ecare dată părți din noi. Oamenii sunt �ințe 
complicate, transparente. Par că te lasă să le cucerești 
și străfundul inimii, dar de fapt ei se lasă priviți doar 
teatral, nesincer, la suprafață. (...)

*

Roxana-Nicola 
BREBAN

Examenul

Mă mișc rapid printre pilonii de susținere ai 
universității până ajung la sala în care urmează 
să-mi dau examenul oral la literatură. Bat de două ori 
cu pumnul în ușă până aud un: „Intră”. La catedră stă-
teau așezați doamna Agata Penulescu și domnul Dan 
Duma, răsfoind printre subiecte. Pot să simt cum îmi 
tremură genunchii numai când îi văd.

- Bună ziua! spun, încercând să-mi mențin vocea la 
un volum potrivit.

- Bună ziua, domnișoara Vectoria. Ne bucurăm că 
ne-ați onorat cu prezența dumneavoastră. 

Vorbele acesteia sunt rostite cu un ton usturător, 
care mă face să arăt, probabil, ca o sticlă încinsă. Îmi 
plec rapid capul, da, am întârziat, dar nu era necesară 
atitudinea. Bineînțeles că nu spun asta și doar îmi iau 
un plic în care urmează să găsesc subiectul. „Te rog să 
�e Eminescu, te rog să �e Eminescu, te rog să �e Emi-
nescu”… Deschid plicul și văd cel mai mare coșmar al 
meu... Ion Luca Caragiale. Nici nu știam că e în pro-
gramă.

- Cu toții aveți 10 minute să vă pregătiți prezentă-
rile despre autorul pe care l-ați primit începând de... 
acum.

- Ăăă, domnule Duma? Se poate să îmi schimb su-
biectul?

- Poți să schimbi ce ai făcut ieri?
- Nu, dar...
- Niciun dar. Așază-te sau voi � obligat să te rapor-

tez.
- Da, domnule, spun înfrântă, eu care credeam că 

totul o să �e o joacă de copii.
Ce pot spune despre Caragiale? Nu știu aproape 

nimic despre dânsul și eu chiar trebuie să trec exame-
nul. Tot ce pot să îmi amintesc sunt niște opere din 
gimnazială și nici pe alea foarte bine. Nici nu observ 
când rămân doar eu cu cei doi profesori în sală. 

- Domnișoara Vectoria Crăciun. 
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Mă ridic din bancă și îmi croiesc drum până în fața 

clasei, timp în care spuneam toate rugăciunile pe care 
nu mi le aminteam exact.

- Subiectul, spune doamna Penulescu, și i-l întind, 
încercând să-mi opresc mâinile din tremurat. Sunt mai 
mult decât conștientă că nu știu nimic, sunt teri�ată.

- Ion Luca Caragiale este, ăăă..., era un prozator și dra-
maturg. A trăit între anii 1852-1912 și a fost căsătorit cu 
Alexandrina Burelly. Acesta a avut doi băieți și o fată.

Să sperăm că informațiile astea pe care am apucat 
să le învăț de pe Wikipedia o să-mi mai crească puțin 
nota, dar văd în ochii lor dezaprobarea. (…)

*

Mădălina 
PEȘTEAN

Portretul unui su�et etern

Introducţia:
Silueta lui obosită se dizolva din nou în fața 

șevaletului din atelierul său de creație. Întunericul din 
pâslă, concentrat asupra orașului a�at în beznă, era 
cortina ideală pentru o oră de „creațiune”, cum îi re-
petase mama lui la �ecare apel telefonic. Nu obosea să 
speci�ce faptul că este un delegat al frumosului, într-o 
lume atipică și deformată. De �ecare dată își iscălea nu-
mele solemn, cu verde stins „AlecoM”. Simțea că spiri-
tul creației nu trebuie să �e alungat nici după �nisarea 
picturii, de aceea atelierul era un haos al „creațiunii”. 

Avea o încordare dramatică și o intensitate prelin-
să în portretele realizate. Studia omul în orice con-
text spațial avea ocazia. Omul era pentru el indiciul 
dilemei singurătății. Alături de luminile anemice, de 
pe strada alăturată, își continua portretul început la 
prânz, fără pauză. Îl captase în detaliu chiar și mica 
încruntătură a muzei privite fugitiv în gară.

Se baza pe simboluri și microexpresii faciale în 
descoperirea țintei. Chiar și Calipsița, vecina de lângă 
plopi, era convinsă de tânărul Aleco – la dejun – că 
acea încruntătură poate semnala �e o veste nemaipo-
menită sau un posibil sentiment de dezolare. Cucoana 
se prăpădea de râs să îi audă ipotezele și a�rma: „Ce 
hilar ești, dragă prietene”. Hilar? El voia să audă cu-
vântul inspirat, să �e numit talentat. Încă se gândea 
dacă acea încruntătură era din cauza luminii sau urma 
să o vadă pe actrița locală îndrăgită. Era singurul por-
tret pe care nu și-l asuma. Nu reușea să îi cuprindă 
frumosul într-o pânză de 13x18 cm. 

Se simțea obosit, iar zorii din nou îl găzduiau 
până la următoarea sesiune de artă. Până atunci, 
doar îmbrățișa aerul și poposea în imperiul norilor 
înlocuiți de perna sa bej. 

*

Maria-Lorena 
MOGOȘ

Paradis amar

Ploaia se întețește. Fulgeră și tună, iar peisajul 
determină o avalanșă de fenomene greu de îndurat, 
ce pot distruge lumea. E asemenea unui început de 
sfârșit. Casele iau foc, iar orașul se preface în cenușă. 
Agitația urbană domolește focul, însă zgomotele sale 
se transformă în fum. Cerul e negru și o tornadă cura-
joasă vine spre ea. Diana.

Omenirea ia sfârșit.
- Lisa, ia-mă de mână! 
- Dar, Diana, îmi e frică! Îl vreau pe ursulețul Teddy, 

l-am uitat în casă! 
- Vino! Totul se prăbușește în jur! 
Diana intră în casa pe jumătate acoperită de fum, 

ia alimentele și nu uită de ursuleț. Părăsește casa îna-
inte ca aceasta să explodeze, o ia în brațe pe sora ei, 
Liana, și se îndreaptă spre râu. O ploaie torențială se 
așterne peste oraș, iar fetele fug nestingherite, lup-
tând pentru viața lor. 

Cabana de lângă râu reprezintă salvarea în situații 
de urgență, însă valurile învolburate ale râului o vor 
cuprinde în curând. 

- Liana, nu atinge nimic! Voi suna la serviciul de 
urgență!

În timp ce Diana caută un telefon cu �r, Liana se 
plimba prin toată cabana.

- Uneori mă gândesc la mama noastră... și la felul 
în care ne-ar � apărat ea într-o astfel de situație… 

- Liana... sunt cu tine! Îți promit că nimic nu ne va 
despărți! 

- Ce? 
- Telefonul! 
Diana se repede la telefon și emite un apel către 

urgențe, în speranța că vor găsi ajutor. 
- Alo! Suntem la cabana de lângă râu! Vă implor, 

ajutați-ne! 
- Bună ziua! Rămâneți calmă, domnișoară! Situația 

orașului este una complexă și încercăm cu toții să fa-
cem față! Pentru a rămâne în siguranță, va trebui sa 
traversați râul, pentru că singurul loc dotat cu necesa-
rele condiții de trai și construit anti-distrugere, se a�ă 
în partea de vest a orașului.

- Dar furtuna e în toi! Cum putem traversa, izbu-
tind supraviețuirea?

- Ne pare rău, nu răspundem de viața nimănui din 
afara campusului special amenajat pentru urgențe! 
Călătoria pe râu durează două zile. Vă urăm, multă 
baftă! La revedere!

- Alo... Alo? Suntem pierdute. (…)
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Viață literară în Sălaj. 
Două repere

Daniel SĂUCA

Județul Sălaj nu a fost „binecu-
vântat” (nici) cu o viață literară bo-
gată. Anii comunismului au fost cei 
mai săraci în această privință. Nu 
deținem date despre fapte literare 
demne de consemnat (aici) până la 
apariția, în anii ’70, la Zalău, a Ce-
naclului „Silvania”, condus de re-
gretatul profesor Iuliu Suciu. Actu-
alul președinte al cenaclului, scrii-
torul și profesorul Marcel Lucaciu a 
consemnat, în recenta monogra�e 
a județului („Sălajul la Centenar”, 
Caiete Silvane, Eikon, 2018): „Sub 
conducerea domnului Iuliu Suciu, 
Cenaclul «Silvania» s-a bucurat de-
opotrivă de recunoaștere și de pre-
stigiu, fapt con�rmat, printre mul-
te altele, de întâlniri cu redactori de 
la diferite reviste din țară («Astra», 
«Vatra», «România literară» etc.); 
de prezența la ședințele literare a 
unor scriitori precum Ioan Alexan-
dru, Ana Blandiana, Horea Bădes-
cu, Alexandru Ivasiuc, Mircea Ivă-
nescu, Aurel Rău, Mircea Tomuș; 
de publicarea unor «suplimente» în 
revistele «Tribuna» (Cluj-Napoca), 
«Familia» (Oradea), «Transilvania» 

(Sibiu), «Luceafărul» (București), 
«Steaua» (Cluj-Napoca); de schim-
buri de experienţă cu membrii 
cenaclurilor din Baia Mare, Bis-
triţa, Satu Mare, Sibiu, Turda. In-
teresante și fructuoase s-au dove-
dit, apoi, întâlnirile cu numeroși 
cititori din localităţile judeţului 
nostru: Buciumi, Cehu Silvaniei, 
Gârbou, Hida, Ileanda, Jibou, Ro-
mânași, Șimleu Silvaniei, Zalău”. 
Cităm în continuare din același 
articol publicat de M. Lucaciu în 
monogra�a amintită: „Întorcând 
«roata vremii», am � nedrepți dacă 
nu am aminti, �e și în treacăt, un 
amănunt important: o activitate 
de cenaclu a existat, la Zalău, în-
cepând cu anul 1963. Mai exact, 
în perioada 1963-1968, pe lângă 
Casa Orășenească de Cultură, a 
funcționat un Cenaclu literar, con-
dus de universitarul Petre Hossu. 
Ulterior, acest Cenaclu și-a conti-
nuat activitatea, în cadrul redacției 
ziarului «Năzuința» (1968-1977). 
Prin urmare, mulți cenacliști erau 
gazetarii fostului cotidian sălă-
jean: Nicolae Vereș, Valer Hossu, 

Adrian Velichi, Ioan Buda, Ioan 
Lupa Crișan, Aurel Păușan, Eugen 
Teglaș ș.a. Rodul acestei experiențe 
cenacliste l-a reprezentat volumul 
«Arpegii. Culegere a cenaclurilor 
literare» (Zalău, 1970), prefațată 
de profesorul Ștefan Goanță (pe 
atunci, directorul Casei județene 
a creației populare). Spre �nalul 
anului 1977, activitatea cenaclistă 
a fost reorganizată, sub patronajul 
revistei «Tribuna». Astfel, în ziua 
de 27 noiembrie 1977, la Casa de 
Cultură a Sindicatelor din Zalău, 
lua �ință Cenaclul literar «Silva-
nia», prima ședință propriu-zisă 
desfășurându-se în ziua de 18 ia-
nuarie 1978. Cenaclul a bene�ciat 
de girul competent al scriitorilor 
Domițian Cesereanu și Ioan Lun-
gu, care au participat, mai bine 
de doi ani, la serile literare, iar 
ulterior, au selectat, prezentat și 
prefațat creațiile autorilor sălăjeni, 
editând prima antologie propriu-zi-
să a Cenaclului literar «Silvania» 
(Silvania. Antologie de versuri și 
proză, Zalău, 1979): «Din decem-
brie 1977, acest cenaclu a întrunit 
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lunar numeroși participanți, din 
cele mai diverse categorii sociale și 
de vârstă, care au citit versuri, pro-
ză, eseuri și au discutat cu ardoare 
probleme ale creațiilor prezenta-
te, ca și despre educarea, forma-
rea și a�rmarea estetico-literară a 
cenacliștilor. Ca și altor cenacluri 
din diferite centre ale Transilvani-
ei, revista Tribuna a acordat prin 
redactorii ei un sprijin susținut 
Cenaclului «Silvania» în orientarea 
teoretică și critic estetică. Chiar se 
poate spune că, de astă dată, s-a 
realizat o formulă mai complexă 
de colaborare, deoarece redactorii 
«Tribunei» au fost prezenți lună 
de lună, în activitatea cenaclului, 
asumându-și așa numitul patro-
naj spiritual care, nădăjduim, s-a 
resimțit în creațiile cenacliștilor». 
Așadar, începuturile Cenaclului 
«Silvania» stau sub semnul profe-
sionalismului, al polemicilor litera-
re și – mai ales – al unei audiențe 
surprinzător de numeroase, în 
vremea aceea. De-a lungul timpu-
lui, conducerea Cenaclului «Silva-
nia» a fost asigurată de următorii 
președinți: Iuliu Suciu (noiembrie 
1977 – mai 1990); Marcel Lucaciu 
(mai 1990 – decembrie 1995); Va-
lentin Meseșan, Daniel Hoblea, 
Daniel Săuca, Cristian Contraș (ia-
nuarie 1996 – septembrie 1997); 
Iuliu Suciu (octombrie 1997 – iunie 
2012), Marcel Lucaciu (septembrie 
2012 – până în prezent). Printre 
secretarii Cenaclului s-au numărat: 
Adrian Velichi (1977 – 1978); Doru 
E. Goron (1978 – 1989); Daniel 
Hoblea (1990 – până în prezent)”. 

Al doilea reper: revista „Ca-
iete Silvane”. Primul număr al 
publicației sălăjene (în noua ei se-
rie) a apărut în februarie 2005. De 
atunci au apărut 173 de numere 
(iunie 2019). Din februarie 2012, 
„Caiete Silvane” apare sub egida 
Uniunii Scriitorilor din România. 
Editor: Centrul de Cultură și Artă 
al Județului Sălaj, cu sprijinul 
instituțiilor administrației publice 
și de cultură din Zalău. Colectivul 
de redacție a rămas cam același, de 
mulți ani: subsemnatul, redactor-șef; 
Viorel Mureșan, redactor-șef ad-

junct; Daniel Hoblea, secretar de 
redacție; Carmen Ardelean și Marin 
Pop, redactori; Marcel Lucaciu, Vio-
rel Tăutan, Imelda Chința, redac-
tori asociați; Györ�-Deák György, 
Alice Valeria Micu, Gheorghe 
Moga, Simona Ardelean, colabo-
ratori; Oana-Maria Barariu-Săvuș, 
corectură; Marius Soare, tehno-
redactare. Revista și editura „Ca-
iete Silvane” a(u) organizat până 
acum 12 ediții ale Zilelor revistei, 
prilej de desanturi scriitoricești 
în unități de învățământ sălăjene, 
lecturi publice, lansări și prezen-
tări de cărți & reviste, momente 
artistice. Mai mult, în acești 14 ani 
de existență, revista „Caiete Sil-
vane” a organizat (sub umbrela 
instituției-mamă), în Sălaj, multe 
lecturi publice, conferințe & di-
verse întâlniri literare. Din lunga 
listă a invitaților noștri amintim 
aici pe Irina Petraș, Gabriel Chifu, 
Radu Țuculescu, Ana Blandiana, 
Ion Pop, Mihai Măniuțiu, Mircea 
Dinescu, Radu Vancu, Claudiu Ko-
martin, Cosmin Perța, Ruxandra 
Cesereanu, Marta Petreu, Nico-
lae Prelipceanu, Ioan-Aurel Pop, 
Ioan Bolovan, Olimpiu Nușfelean, 
George Vulturescu, Ioan Moldo-
van, Traian Ștef, Aurel Pantea, 
Alexandru Vlad, Ion Mureșan, 
Aurel Sasu, Mircea Petean, Vasile 
George Dâncu, Vasile Dâncu, Teo-
dor Baconschi, Ioan Es. Pop, Ioan 

F. Pop, Alex Ștefănescu, Sorin La-
vric, Mircea Popa, Ioan Pintea, Al. 
Cistelecan, Vasile Pușcaș, Adrian 
Popescu, Ioan-Pavel Azap, Ștefan 
Manasia, Markó Béla, Nicolae 
Coande, Ioan Matiuț, Vasile Dan. 
Pe de altă parte, am fost prezenți, 
în țară, la numeroase întâlniri lite-
rare organizate de reviste ale USR 
sau care apar sub egida USR. Revis-
ta noastră, împreună cu publicația 
„Hepehupa”, sprijină Festivalul 
„Primăvara Poeziei”, un eveniment 
în cadrul căruia se editează și anto-
logia bilingvă, româno-maghiară, 
cu același nume. 

Astăzi, la Zalău, Cenaclul literar 
„Silvania”, revista și editura „Caie-
te Silvane” și Asociația Scriitorilor 
din Județul Sălaj sunt împreună, 
cu tot ce înseamnă colaborarea, 
prietenia și implicarea în viața 
comunității.

Dincolo de posibile „rapoarte 
de activitate”, gândim că suntem 
pe drumul cel bun. Chiar dacă, nu 
de puține ori, din păcate, piedi-
cile de tot felul ne fac să rătăcim 
prin „meandrele” realităților tipic 
românești...

Text apărut în volumul „70. Filia-
la Cluj a Uniunii Scriitorilor din Ro-
mânia. Almanahul literar/ Steaua. 
1949-2019”, volum alcătuit de Irina 
Petraș (Ed. Școala Ardeleană, Cluj-Na-
poca, 2019). 



Cărți recent apărute la 
Editura „Caiete Silvane”

Comenzi la Centrul de Cultură și Artă al Judeţului Sălaj, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 11 - Tel./fax: 0260-612870.

„Eu cred că �ecare om se naște cu 
o inimă de �uture, prin care să tră-
iască clipa mereu cu bucurie și mira-
re, fără regrete pentru ziua de ieri, 
fără îngrijorare pentru ziua de mâi-
ne. E ușor să o observi în ochii orică-
rui copil și e din ce în ce mai greu să 
o observi în omul matur, în tine și în
cei care te înconjoară.

Eu mi-o redescopăr cel mai ușor 
așezându-mi trăirile în cuvinte scrise 
și în culori, cu aproape aceeași bucu-
rie cu care o făceam în anii copilăriei 
și în cei ai adolescenței. Nădăjduiesc 
ca, �e și doar un vers dintr-o poezie 
oarecare, �e și doar o culoare dintr-un 
pastel să rezoneze cu acea inimă de 
�uture din �ecare” (Autoarea)

„Ce știu cu siguranță este că în 
interiorul frățietății m-am format 
ca om, ca �ință pregătită pentru 
lume, cu intelectul, cultura și spiri-
tul atât și cum le posed azi. Nu cred 
că există în aceste timpuri un orga-
nism inițiatic care, dacă i te dedici 
cu inima deschisă, să facă pentru 
tine ceea ce a făcut frăția pentru 
mine. Credeți-mă că a�rm acestea 
cu o serioasă experiență. Masoneria, 
în înțelesul său tainic, se reduce la 
acronimul V.I.T.R.I.O.L. din camera 
de re�ecție. De aceea, iubesc franc-
masoneria din toată inima și cu toa-
tă �ința mea. Sper să apuc să a�rm 
ca maestru: «Am trecut cu bine pro-
ba pământului!»” (Autorul)

„În�inţarea acestui liceu a fost o 
binecuvântare pentru întreaga zonă 
de sub Codru, un factor de progres, 
de cultură și civilizaţie. Pe parcursul 
celor peste șase decenii de existen-
ţă, a dat societăţii zeci de generaţii 
de absolvenţi, participanţi activi la 
scoaterea din anonimat a acestui 
colţ de ţară” (Autorul).

Aurel Lung s-a născut la 14 au-
gust 1954, în satul Bulgari, judeţul 
Sălaj. Profesor de limba și literatura 
română – limba și literatura rusă la 
Liceul Tehnologic „Gheorghe Pop de 
Băsești” din Cehu Silvaniei, județul 
Sălaj. Coordonator al volumului oma-
gial Cartea Școlii, Editura Silvania, Za-
lău, 2006, coautor al cărții Bulgari – o 
istorie sentimentală, Zalău, 2017.



A r ca po ez iei

Matsuo Bashō

(1644-1694)

*
Picioarele cocorului
s-au scurtat
în ploaia verii.

*
M-am regăsit într-o pictură:
un singuratic colindă domol
un câmp pustiu, vara.

*
Așa mi se pare,
tărâmul morții este
ca o seară de toamnă.

*
La �ecare adiere
�uturele își schimbă locul
pe salcie. 

*
M-am deșteptat pe negândite,
în gerul unei nopți
când cana de apă a plesnit.

(Traducere de Ion Acsan și Dan Constanti-
nescu, în vol. Tanka – Haiku, Editura Mondero, 
București, 2002)

Mare poet japonez, creatorul haiku-ului. Cântăreț al naturii și al vieții rurale, a fost, în 
egală măsură, pasionat de trecutul istoric, călătorind asiduu la sanctuare, temple, ruine. 
Principalele atribute ale poeziei sale sunt: gravitatea, noblețea, simplitatea. 


