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Localitatea Salva datează din cele mai vechi timpuri, dar documentele scrise în care este amintită se întMnesc mai tcîrziu. Din primele
documente cunoscute rezultă că localităţile din Valea Rodnei se bucurau
de drepturi şi imunităţi deosebite. Acest teritoriu se afla printre pose:..
siunile reginei Ungariei, în beneficiul căreia se strângeau dările. Regele
Bela al IV-lea, într-un document dm ,anul 1245, apărut în „Monumenta
Regni Hungariae", însărcinează pe comitele secuilor să ocupe teritoriul comunelor din Valea Rodnei, unde sunt amintite: Oppidum Rodna,
Sant Gi.irgh (Sângiorzi), Rebra, Nyirmezeu (Feldru), Naszod, Szalva, Cseh
(Telciu), Macold, Zagra, şi să le administreze după drepturile şi imunităţile pe care le-a avut acest ţinut din vechime, iar din venituri să dea
tezal!rului reginei anual 130 de mărci în aur 1 .
Ceea ce ne face să credem ca mult mai veche originea acestei aşe
zări este şi aceea că Valea Rodnei (Someşul superior) era locuită încă
din vremea dacilor, probabil şi a <1gatârşilor, când la Rodna se lucra
~a mine 2•
Din Districtul Rodnei (Vallis sau Districtus Rodnensis), care îngloba
satele din valea Someşului Mare de la Mocod în sus, face parte şi Salva,
foc potrivit pentru aşezări omeneşti, având la îndemână lunca largă a
celor două râuri pe care este aşezată; Someşul Mare şi Sălăuţa 3 .
După V. Motogna numele satului ar fi de origine romană sau chiar
dacică4, iar după N. Drăgan 5 de origine slavă. Cert este faptul că acest
toponimic (Salva) existent a permis împăratului Iosif al II-lea, prin
schimbarea numelui a trei sate, să lanseze calamburul „Salva Romuli
parva nepos" 6.
într-un act din 1264, publicat în documentele privitoare la istoria
românilor, culese de Hurmuzachi (vol. I, p. 319), papa Urban al IV-lea
invită pe Ştefan, voievodul Transilvaniei, să restituie reginei ţinutul
Bistriţei şi al Rodnei (Terras Bistriche, Rodane) ,, ... pe care le-au stă:.
pânit dinrtimpuri imemoriale totdeauna reginele Ungariei". într-un act
din 1440 se vorbeşte despre pretenţiile bistriţenilor asupra Văii Rodnei,
care erau mai vechi (încă de prin 1412), ra apoi să fie dăruită lui Ştefan
Iaks de Kusal, fost comite al Secuilor7, iar după alţii se arată că era
Victor Onişor, Istoria dreptului român, 1926. p. 191.
V. Şotropa, Istoria districtului someşan, în Arhiva Someşană (în continuare:
Arh.Som.), nr. 9, 1928, p. 6.
1 Ibidem.
4 Victor Motogna, Articole şi documente, 1923, p. 10.
5 N. Drăgan. Toponimie şi istorie, 1928, p. 87-89.
r, Idem, p. 87, 88.
7 V. Motogna, op. cit., p. 18.
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dăruită

lui Mihail, fiul fostalui comite secuiesc, apoi fratelui acestuia

şi altor membri ai familiei 8. -în acest act de danie se spune că „e dără
pănat castrul Rodnei icu desăvârşire, iar satele aparţinătoare: Năsăud

(Naszvod), Maier (Radna Major), Rebra de Sus, Rebra de Jos, Telciu
(Checz), Salva, Zagra şi Mocod (Maklod) în mare parte sunt goale şi
despoiate de locuitori" 9. Cât am _,fost de despuiate nu ştim, dar cert este
că în urma invaziilor tătarilor din 1241 şi 1285, aceste sate au_ avut
mult de suferit; între timp s-au refăcut, căci altfel bistriţenii n-ar fi
privit teu. atâta îngrijorare, cum pun alţii mâna pe aceste locuri,_ ceea
ce îi face ca după moartea reginei Elisabeta să se grăbească cu plângeri
la regele Vladislav, care, voind să-şi asigure recunoştinţa bogatului oraş,
dă în 29 iunie 1442 un act /prin care opreşte pentru totdeauna de a se
rupe de la oraşul Bistriţa vreo posesiune spre a se dona nobililor şi
revocă toate daniile de felul acesta făcute de antecesori 10.
In 1453 Ladislau al V-lea dăruieşte Bistriţa lui Iancu de Hunedoara
ş1 acesta dă un hrisov prin care întăreşte vechile privilegii· ale Bistriţei,
amintindu-se printre altele că dările de la locuitorii din Valea Rodnei
„vor fi încasate şi de aici înainte de oraşul' Bistriţa, ca pe vremea lui
Sigismund şi Albert" 11 . Mai târziu, prin 1469, Matia Corvinul ,, ... dă de
ştire celor interesaţi că în chestia de contribuţii Valea· Rodnei aparţine
Bistriţei" 12 . în 1472 senatul şi cetăţenii Bistriţei îi comunică lui Matia
Corvinul că românii din Valea Rodnei ar fi fost donaţi '(donatum fisset)
p1: veci acestui oraş 13 . Ca urmare a frământărilor bistriţenilor de a pune
m<Îna pe Valea Rodnei, regele Matia Corvinul, dă în 1475 un decret pe
temeiul căruia s-a „încorporat" Valea Rodnei la Bistriţa 14 . Deci Matia
Corvinul nu împlineşte în toate dorinţele oraşului, câci numai „încorporează" şi nu dăruieşte V.alea Som~ului oraşului Bistriţa 15 . Conform
acestui decret, confirmat şi prin cele din anii 1488, 1492, 1494, 1498 şi
1520, Valea Rodnei s-a încorporat la cetatea Bistriţa cu condiţia expresă
ca: ,, ... locuitorii acestei văi să beneficieze de toate drepturile, libertăţile şi privilegiile de care sunt împărtăşiţi Bistriţa şi locuitorii ei saşi:
în urmare locuitorii Văii Rodnei trebuie să se trateze întru toate şi
întocmai ca orăşenii bistriţeni, iar comunele acestei văi ca în~i cetatea
Bistriţa". Cum cetatea Bistriţa nu-i primeşte ca danie pe locuitorii Văii
Rodnei, ci.numai cu drept jurisdicţional, în sens administrativ, nu câştigă
nici un drept dominant asupra acestei văi. De altfel regele Matia, încă
în primul său decret, mai ordonă voievozilor şi vicevoievozilor ardeleni,
actuali şi viitori, ,, ... să ia în apărare locuitorii Văii Rodnei cu toate
drepturile şi privilegiile lor", şi-i ameninţă cu pierderea favoarei regeşti
da~ă ar cuteza să împiedece pe locuitorii acestei văi în exercitarea
liberă a acelor drepturi sau le-ar impune alte restricţii 16 .
V. Şotropa, op. cit., p. 8.
V. Motogna, op. cit., p. 18.
10 Ibidem.
11 Idem, p. 18, 19, 21.
12 Idem, p. 21.
13 Ibidem.
14 Ibidem.
15 Idem, p. 18, 19, 21.
16 V. Şotropa, op. cit., p. 12.
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Cu toate că, prin diploma lui Matia Corvinul din 1475 şi cele ce
i-au urmat, drepturile şi imunităţile populaţiei din Valea Rodnei au
fost întărite, magistratul din Bistriţa face tot ce-i stă în putinţă spre
a subjuga Valea Rodnei, iar pe locuitorii ei să-i despoaie de drepturile
lor, lucru ce în parte îi 'şi reuşeşte, căci mai târziu vom vedea că locuitorii din satele acestei văi sunt încărcaţi cu diferite impozite şi îndatoriri, care au crescut an de an până au ajuns dijme în toată regula.
De unde la început s-au pus impozite pe brânză, pe oi şi miei, plus
anumite prestaţii, ca fnrnizarea de lemne de foc, bârne de construcţie,
scânduri, şindrilă şi var pentru diferite nevoi ale oraşolui, s-a ajuns
cu timpul să se pună taxe pe vite, pe case şi pe munţi, să se introducă
dijme pe toate cerealele şi alte produse economice (într-un singur an
satele Văii Rodnei au dat pe seama oraşului Bistriţa: 163 găleţi de
grâu, 223 găleţi de ovăz, 551 berbeci, 100 de porci, 52 fierii de miere
de albine 17 .
Cu toate încercările bistriţenilor de a-i lipsi de drepturi pe locuitorii satelor aparţinătoare Văii Rodnei, ei au reuşit să-şi menţină situaţia de oameni liberi (liberi nati) şi nu iobagi, până la militarizarea din
1762, aşa că ei cu tot dreptul puteau să arate împărătesei Maria Tereza
la 1758 că n-au fost iobagi niciodată, ci oameni liberi încă înainte de
întemeierea oraşului Bistriţa (cu mai bine de 200 ani), ei erau aceia
care stăpâneau din timpuri „imemoriale" pădurile şi cămpurile, munţii
şi dealurile şi nu puteau aşa uşor să renunţe la aceste drepturi care
erau numai ale lor. Pentru apărarea acestor drepturi s-au ridicat in
nenumărate rânduri satele din Valea Rodnei, culminând cu răscoala
de pe platoul „Mocirlă" din Salva în anul 176318.
La Valea Rodnei se adăugau, pe lângă comunele din partea superioară a Someşului Mare, şi cele de pe văile afluente pe dreapta, respectiv Valea Zăgrii, Runcului, Sălăuţei, Rebrei etc. p{ină la Rodna.
fotr-un timp şi partea superioară a Văii Someşului era împărţită în
două. în timpul domniei lui Petru Rareş şi a urmaşilor săi asupra Ciceului, ba chiar şi asupra Bistriţei, timp de câţiva ani Valea Rodnei a fost
sub stăpânirea Moldovei. în timpul domniei lui Iliaş Vodă (1546-1551),
Rodna şi comunele de pe vale până la Feldru erau stăpânite de Moldova, iar cele de la Rebra în jos până la Mocod aparţineau de oraşul
Bistriţa. De aceea în registrele asupra contribuţiei strânse de oraşul
Bistriţa din satele Văii Rodnei în intervalul 1547-1552 sunt înşirate
numa1: Mocod, Mititei, Zagra, Salva, Ordo, Telciu şi Bykes, Naszod,
Rebra Minor, Rebra major, Burgo superior şi inferior, Poeni şi Runk 19 .
După 1552 îşi dau contribuţia către oraşul Bistriţa şi comunele de la
Feldru în sus.
Sunt date care privesc toate localităţile de pe Valea Rodnei. După
aceasta, numele satului Salva va fi tot mai des pomenit în documentele
vremii.
17

Idem, p. 13; V. Bichigean, Jalba celor 23 sate valache anexate la districtul
în Arh. Som., nr. 17, 1933, p. 209-210.
V. Şotropa, Revolta districtului năsăudean, in Arh. Som., nr. 23, 1938, p. 79.
V. Onişor, op. cit., p. 194.
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În 20 mai 1624 Ştefan Erdely, îngrijorat de o nouă năvălire a tăta
rilor, arată ce măsuri să ia Bistriţa ca să-l ţină la curent cu toate miş
cările tătarilor. O sfătuieşte să trimită la Iaşi, pe lângă domnul Moldovei,
oameni care să facă pază şi prin ei, în două schimburi, să ţină legătura
cu el. Scrisoarea e datată din Şintereag şi anunţă că: . ,, ... tătarii cu
căpetenia lor Cantemir Paşa nu pleacă la drum cu 5-6000 de oameni,
ci cu 16-20.000, aşa că nu e de glumit cu ei şi n-ar fi bine să-i gă
sească nepregătiţi". în scrisoare mai aminteşte ,, ... e de ştiut că un
popas va fi la Rodna, va mai fi şi altul mai jos însă de Salva sau
Năsăud" 20 •

fin 1691, o scrisoare a sălăuanilor către împărat arăta: ,,Sălăuanii
scriu pace şi sănătate împăratului nemţesc şi craiului din Ţara-Ungu
rească, feciorul Măriei Sale . . . Iojef a Păratului nemţesc. Doi popi şi
b:răul satului adună satul şi jură. Iscăliţi popii şi giudele" 21 . În 1672,
14 decembrie, întâlnim învoiala preotului Lucaciu din Salva, să nu
umble după carte de „nemeşug" 22 . Preoţii din satele româneşti se bucurau de unele privilegii deosebite şi de aceste privilegii se bucurau şi
fii lor chiar după căsătorie, dacă locuiau împreună cu părinţii. Autorit~iţile administrative căutau să limiteze aceste privilegii numai pentru
preoţi şi nu şi pentru copiii lor care era0 gospodari ce nu aveau nici
o legătmă cu preocupările părinţilor. Un document din 1728 oglindeşte
un protest al preoţilor români prin care căutau să apere drepturile
fiilor lor, şi care cuprinde: ,,Săboraşul rumânesc de la oraşul Bistriţa
(preoţii din satele olatului) către sfatul oraşului, plângându-se că satele
despart de feciorii lor nedreptăţiţi „care-s într-o pită cu noi cerând
scutire pentru feciori cum sunt scutiţi feciorii giuzilor, slobodnicilcr ... ". Urmează lista caselor preoţeşti din Rodna: ,, ... Năsăud, Salva
dincoace, Salva dincolo, Hordoul, Telciu,
" Să nu fie „chilini"
aceşti feciori. Este citat exemplul din „7 oraşe şi în varmeghi",· ,,obiceiul s-a luat numai la vreo doi ani". ,,Scris la Bistriţa de io protopopul
Tănasă" (fără adresă şi sigiliu) (Hurmuzaki, vol. XV, p. 1605).
În 1746 e citat cazul analog al preoţilor Popa Onişor şi Popa Ion
din Salva. Pentru acesta din urmă intervine la 18 octombrie 1746 vicarul general al uniţilor, Petru Aron, scriindu-i primarului din Bistriţa:
,, ... Dole,anţa preotului Ion din Salva este că ginerele său »studiosus et
cantor« care locuieşte cu dânsul, contrar prevederilor cezaro-regeşti, e
impozitat". În urmare roagă pe primar să ordone subalternilor săi să
înceteze cu „vexarea" acestor persoane bisericeşti; altfel ar „fi nevoit
să facă apel la instanţe mai înalte" 2J.
în acest document se remarcă că este vorba de două Salve, de
dincoace şi de dincolo de Sălăuţa, de unde rezultă că apare şi a doua
vatră de sat cu biserică aparte.
Salva, aşezată la răscrucea drumurilor care duc spre Bucovina,
Cluj şi Maramureş, la confluenţa Sălăuţei cu Someşul Mare, ocupă, împreună cu Năsăudul, cel mai mare teren plan de pe valea Someşului
20 Colecţia Hurmuzaki, voi. XV,
21 Idem, p. 1436.
22 Idt>m, voi. XII, p. 1349-1350.
23

p. 940.

Arh. Som., nr. 2, 1925, p. 2î-29.
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de sus. în jurul satului la fiecare intrare din cele trei direcţii au rămas
urme de vechi fortificaţii de pământ. Pe valea Sălăuţei care deschide
drnml!ll spre Maramureş prin trecătoarea Setref există şi azi urmele
unor astfel de fortificaţii în locul numit „Dumbravă" deasupra malului
drept al râului cu cca. 200 m. Astăzi satul s-a extins până aproape de
acest loc, de unde n-a mai putut înainta, locul fiind atât de în.gust,
încât nu este spaţiu decât pentru firul apei şi şosea. Locul de apărare
era bine ales, de aici putându-se supraveghea şi împiedeca infiltrarea
duşmanului din direcţia nord. Intrarea dinspre est era stărjuită de altă
fortificaţie aşezată pe dreapta Someşului Mare pe locul numit astăzi ,
Cetăţea sau Cetăţele, în partea de sud-estică a platoului „Mocirla". Fortificaţii de apărare n-au lipsit nici în partea de vest a satului, unde configuraţia terenului a permis organizarea unui sistem de apărare bine
amplasat24 .
De când datează aceste urme ale trecutului, nu se ştie; cercetări
arheologice nu s-au făcut; se crede însă că, numirile fiind de origine
latină (Cetăţea, Cetăţele), ele ar fi rămas de pe vremea romanilor şi
sunt ca urmare mai vechi decf1t cele de origine maghiară, germană
sau slavă. De altfel pe valea Someşului Mare şi pe valea Sălăuţei mai
întftlnim astfel de urme. Amintim la Năsăud locul numit „Prisaca"
de pe Valea Caselor ca o vastă fortificaţie sau cea de la Rebrişoara, la confluenţa Rebrei cu Someşul, pe locul numit „Râpa cu
Colţul". De la Salva spre nord s-au mai păstrat urmele unor fortificaţii
pe dealul Setref pe culmea numită „Tarniţa Neagră" care se ridică
pe malul stâng al Sălăuţei 25 •

*
Vatra veche a satului era sub „Mocirlă" în partea de sat numită
„în Suseni". În locul unde se bifurcă ulicioara lui Macarie era
biserica. Azi locului i se spune „în ţânţârim", deşi nu sunt morminte.
Locul unde a fost altarul este marcat de o cruce de lemn (răstignire)
şi lângă ea un bloc masiv de piatră. Atât a mai rămas din tot ce a fost
aici, unde pe vremuri era inima satului, despre care vorbesc documentele amintite. Vechea vatră ocupa locul dintre valea Sălăuţei şi
coasta Mocirlei, de aceea i se spune „sub Mociră" şi se întindea de la
valea Costişata spre sud până la pârâml lui Belei. Avea doCJ.ă l!llicioare,
a lui Macarie şi a Fătului. Ieşirile din sat erau: una spre nord, care
ducea spre Hordou (Coşbuc), a doua spre sud, care ducea pe sub Mociră spre Năsăud. Pe măsură ce satul se dezvoltă, mai apare şi ulicioara
Zăgrenilor, care se întinde de Sub Mociră spre vest până în Sălăuţa.
Pe uliţa Fătului era Moara Păştenilor, zisă „moara din sat".
Cu timpul, crescând populaţia, apare a doua vatră pe uliţa Bută
cenilor (iniţial numită a Morărenilor). Odată cu apariţia acestei noi
vetre vom întâlni în documente două Salve: Salva dincoace (spre
Năsăud) şi Salva dincolo, de peste râu. Biserica din a doua vatră de
sat era aşezată pe locul unde azi este casa lui Pavelea Gavrilă zis
astăzi

24

25

13 -

I. Corbu, ,,Cetăţele", în Arh. Som., nr. 6,' 1926, p. 90.
Iuliu Marţian, Ţara Năsăudului, 1933.

Acta Mvsei Napocensis, voi. 32/1995
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„Bursuc" 26. Vatra aceasta este mult mai nol!lă şi a luat o dezvoltare
mai mare după ce s-a deschis drumul spre Maramureş. Documentar e
atestată din 1723 27 . După această dată partea de sat de sub Mocirlă
începe să rămână în urmă faţă de restul satului care se dezvoltă de-a
lungl!ll şoselelor ce duc spre Năsăud, Beclean şi Maramureş. Centrul
de azi al satului era în trecut loc viran, prund de apă.
în privinţa procesului de dezvoltare a populaţiei, cele mai vechi
date le avem din 17 45, când satul avea 231 familii şi din 1762, când,
într-un tablou al recensământului, Salva apare cu 225 familii, plus 21
de văduve, ceea ce ar face cu aproximaţie 1200 de suflete. Populaţia
era curat românească, după 1849 apărând şi câteva familii evreieşti
care căutau vaduri comerciale. Se remarcă dezvoltarea foarte lentă a
satului, drapă, 153 de ani, în 1915, populaţia ridicându-se doar la 1691
locuitori 28.

.
Revenind la evenimentele din Valea Rodnei care preced militarizarea acestei văi, evenimente care privesc şi comuna Salva, vedem că
acestea se caracterizează printr-o serie întreagă de nemulţumiri, proteste şi răscoale. Nemulţumirile sunt multiple, dar în mod deosebit
vin de la faptul că oraşul Bistriţa voia cu orice preţ să trateze valea
Rodnei ca un domeniu al oraşului, iar pe locuitorii acesteia ca iobagi,
lucru la care populaţia se opune cu îndârjire. Cu ocazia conscripţiei
din 1755 se semnalează, ca şi în alte dăţi, o opoziţie comună a tuturor
satelor someşene. în faţa situaţiei de a fi conscrişi ca iobagi, românii
protestează şi cer împărătesei să nu fie lăsaţi pradă lăcomiei bistriţenilor. în protestul prezentat Mariei Tereza, de către popa Dumitru şi
„libertinul" Nechita Vasile din Năsăud, Pop Scridon din Salva, Laslo
Gavrilă din Mocod, Baziliu Silipso din Zagra, în numele comunelor lor
şi al altor 17 localităţi din Valea Rodnei, la care se adaugă două sate
de „după târg" (după Bistriţa), Sântioana şi Nuşfalău, se cere să nu
fie conscrişi ca iobagi şi, ca urmare, ,,împărăteasa" dă un ordin pentru
anularea ,, ... inovaţiilor păgubitoare şi împotriva titulaturii şi numirii
de . iobagi". Cere anularea şi casarea tuturor ,, ... prestaţiunilor, tratamentului, conscrierii şi recensământului introduse în dauna vechei
lor libertăţi, prin ceea ce au fost socotiţi în r<1ndul iobagilor 29 .
Adunările de la Salva şi Feldru sunt un semnal al revoltei contra
măsurilor arbitrare luate de magistratul oraşului Bistriţa cu ocazia
conscrierilor. Din însemnările vremii au rămas unele urme scrise ale
acestor zile pline de frământări sociale. în 27 ianuarie 1755 comisarul
Johann Bressler scrie din Salva inspectorului „dependinţei" că ceea
ce el a prevestit privitor la districtul valah s-a împlinit, adică ,, ... Azi
după masă s-au prezentat protopopul popa Vasile, popa Mitru împre26 V. Şotropa,
p. 457, 458, 473.

Contribuţii

'1:7

Ibidem.

28

T. Morariu, Valea

la istoria bisericească, în Arh. Som., nr. 21, 1937,

Sălăuţa

şi

împrejurimile, în Arh. Som., nr. 11, 1929,

p. 130.
29

V. Bichigean, Material documentar, în Arh. Som., nr. 11, 1929, p. 94, 95.
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cu alţi preoţi şi locuitori din Năsăud, Mocod, Mititei, ... în numele
întregii dependinţe, protestând ca să nu fie priviţi ca iobagi ci ca
oameni liberi, şi să fie aşa conscrişi ... " Decât să lase să se întâmple
aşa ceva, mai bine sunt gata să plece la Viena la Curte. In viitor nu
mai vreau să dea nici dijmă". între altele popa Mitru zise: ,,Domnii
bistriţeni şi aşa au distrus acest district şi acum vreau să-i facă pe
oameni iobagi, ceea ce nu se va întâmpla niciodată. Bistriţenii nu sunt
grofi, nici baroni ca să aibă iobagi".
Intre timp magistratul Bistriţei şi comisarii săi au aflat prin spioni
că românii au ţinut „soboare" la Salva şi Feldru, ceea ce îi determină
să facă investigaţii. Au fost audiaţi 14 martori dintre care unii au
fost mai fricoşi ori îndatoraţi magistratului şi aceştia, în depoziţiile
lor, depun nefavorabil pentru satele româneşti, lucru care duce la alte
incidente. Din Salva este ascl:lltat locuitorul Crăcit.m al lui Găvriluţ,
care spune ,, ... din cercul inferior al districtului valah, adică din jos
de Năsăud, s-au adunat din fiecare sat câţiva la Petru Zăgrean în
Salva, unde a fost şi pătrupopul cu diferiţi preoţi". El nu dă mai multe
amănunte, în schimb alţii apasă pe conducătorii acestei acţiuni, cum
e bunăoară Ursul Savul, ginerele lui Sovrea din Rebrişoara, care zice
că: ,,Pătrupopul a instigat pe districtuali la revoluţie". După ţinerea
acestor soboare, au plecat delegaţi ai sătenilor la Sibiu cu reclamaţii, dar
magistratul bistriţean adresează guvemuh1i rugarea: ,, . . . ca valahii
- tumultoşi - care din cauza conscripţiei au plecat cu plângeri neîntemeiate la Sibiu, să nu fie ascultaţi şi să nu li se dea crezare înainte
de a fi sosit de la magistrat raport detailat în chestie 1130 .
Magistratului din Bistriţa i se face un raport de cele petrecute la
Salva şi Feldru. Rapoarte similare i se fac şi secretarului „gubernia!
Bruckental" şi altor autorităţi, subliniindu-se în toate rapoartele că
,, ... excesele valahilor sunt grozave". Se mai arată printre altele că,
luându-se măsuri contra celor ce s-au manifestat duşmănos faţă de
autorităţile oraşului, s-au întâmplat ,opoziţii cum a fost aceea a popii
Vasile din Salva care pe a sa răspundere a cerut să fie eliberat un
arestat ce s-a manifestat la „soborul" din Salva pe motiv că el s~ va
prezenta nelegat în faţa instanţelor de judecată, ceea ce nu s-a întâmplat, deoarece ,, . . . sălvanii, cei mai neliniştiţi dintre toţi oamenii districtului, şi prietenii lui îi veniră în ajutor şi îi porunciră să plece
acasă, apoi pe argatul orăşenesc, care pe arestat avea să-l aducă în
oraş, îl apucară de păr şi-l traseră din casa judelui în curte şi într-atât
îl bătură, încât rămase aproape mort. Apoi legat îl duseră ... la protopopul în Năsăud, care însă nu voi să-l ţină pe cel bătut la sine, ci îl
retrimise la Salva, unde şi acum zace foarte bolnav". Mai departe se
mai arată: ,,Pe un alt ar,estat tot din Sa~va încă l-au eliberat sălvenii,
... iar pandurul care urma să-l transporte la oraş era s-o păţească la
fel cu cel dintâi ... ". ,,Un comisar asistat de doi soldaţi din regimentt:11
,,Pueblo« care se afla tot atunci în Salva spre a încasa restanţele nu
cutează să zică la aceasta nici o vorbă. Unii sălvani îl sfătuiră să stea
liniştit într-o cameră, unde el şi rămase până ce se mai moderă răzvră3J V. Şotropa, Revolta districtului
p. 22, 23, 24.
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tirea. Apoi

necesar să »retireze-« împreună cu executorii ş1 m
de tot târziu, sosi cu ei în oraş. în astfel de circumstări
nimeni nu va mai cuteza aşa uşor să admonesteze sever pe valahii
noştri ca să-şi împlinească îndatoririle, şi nu va cuteza să pedepsească ... acel exces al sălvenilor, afară doar dacă vor fi sprijiniţi de pute-re
mai înaltă spre a da o pildă şi celorlalte sate" 31 .
In februarie 1755, subjudele oraşului Bistriţa, Georgius Teckelt,
fiind întrebat care sunt satele care, cu ocazia stabilirii impozitelor, şi-au
Juat îndrăzneala să se opună magistratului şi „dispoziţiilor magistratuale", a răspuns că „în afară de Rebrişoara, aproape toate satele din
districtul valah. Locl!ll întâi îl ocupă însă satul Salva, de unde rezistenţ.1.
s-a întins în întreg teritoriul". Johann Klein, senator şi inspector al
districtului valah - care cunoştea întreaga întâmplare şi motivele acesteia - răspunde: ,,Primul sat care s-a opus a fost Salva, la care s-au
alăturat toate satele din districtul valah, cu excepţia comunei Rebrişoara ... " 32.
Protopopul din Năsăud, fiind întrebat asupra aceleiaşi probleme
legate de „soborul" din Salva, a declarat că poporul, aflând {'ă în registrele noii impuneri este trecut iobag, a fost cuprins de mare mâhnire
şi s-au adunat oamenii din satele vecine şi l-au rugat ca pe tatăl lor
sufletesc - să nu îngăduie ca o mulţime aşa de mare să fie trimisă
sub jugul de iobag, nesuferit de părinţii lor. Mişcat de rugăminţile lor,
s-a dus la Salva însoţit de mai mulţi oameni, la comisia însărcinată cu
recensământul şi stabilirea noii impuneri, s-a adresat lui Darvai cu
blândeţe, întrebându-l: ,, ... oare este cu cale ca toate satele districtului
valah să fie conscrise ca iobage? I s-a răspuns că atflt din partea guvernului cât şi din partea »comisiunii regeşti îndrumătoare« i s-a ordonat
sii conscrie pe valahi în această calitate. Atunci protopopul a înaintat
protest în numele întregului district ca să nu fie trecuţi în registre ca
iobagi. A cerut despre aceasta dovadă scrisă, dar nu i s-a dat de către
conscriitori ... în 0rmare poporul ,s-a mişcat îngrozit de numele de iobag,
şi temându-se ca aceasta să le fie cândva dăunător şi lor şi urmaşilor
lor" 33 .
La interogatoriul luat „părintelui Vasile din Salva" el dă aceleaşi
relaţii ca şi protopopul. Popa Ursu din Salva dă şi el declaraţii întrutotl'll ca cei dinainte 34_
Nemulţumirile se agravează în anul ce a urmat. La cercetările fiicute în 1756 şi care au durat două luni au fost audiaţi 558 de martori
din satele româneşti aflate în valea Someşului, dintre care cei mai mulţi
au fost din: Zagra - 99, Rebrişoara - 76, Salva - 47, Năsăud - 41,
Feldm 44, etc35 . Martorii ascultaţi au declarat toţi cam acelaşi
lucru. Unii au spcrs că au auzit pe comisarul Gutsch Daniel când a
ameninţat poporul zicând că: ,, . . . dacă nu dau pătacii (ban a 3 cr.)
îi va tăia ca pe bănăţeni ... "· Au arătat că unii, de frică, au fugit din
zonă. Printre alţii este amintit Scridon a Popii din Salva, care a priaflă

aceeaşi seară,
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begit mai multe luni, nu şi-a văzut toată vara casa" ... cac1 pandurii
cu cătanele nemţeşti au umblat după ei să-i prindă şi în fine i-au şi
prins". Apoi alţii au spus ,, ... sărmanul vidic într-atât a sărăcit, îndlt
rareori poţi vedea om care să aibă doi boi". Funcţionarii bistriţeni, ,,p~n
pe poporul sărman vidican să le lucreze, să le cosească, să le are, . să le
îmblătească ş.a. cu săptămânile. Pretind daruri, porci graşi, berbeci sau
miere de stupi. Aceia care au mers să se plângă la directorul fiscal an
fost urmăriţi, prinşi şi arestaţi. De patru ani încoace le pun oamenilor
taxe separate pe vitele duse la păşune în munţii proprii. Johann Klein
a adunat toamna toate capacele de la cazanele de fiert rachiu şi le-a
dat numai de tot târziu, distruse, cum au fost aruncate dintr-un loc în
altul ... Dacă nu se îndură cineva de noi ne prăpădim" declară alţii 36 .
Sălăuanii mai adaug[l pe lângă celelalte că, fiind lipsiţi de grâu, au
luat împrumut din gr[1ul destinat dijmei, înţelegându-se să-l plătească
cu preţul grâului de pe piaţă. Cionca Gavrilă (probabil Cet1ca) spune
că a dus atunci grâu de vândut în târg şi, stfmd pârcălabul lângă el
când tcîrguia, nimeni nu i-a dat mai mult de 9 „polture". Pârcălabul,
nefiind mulţumit cu acest preţ, a adus 1:1n sas care îi oferi 13 „polture"
şi a pretins ca să plătească pentru grâul împrumutat acest preţ. Tot
aşa a făcut şi cu preţul păpuşoiului 37 şi ar fi încă multe de înşirat din
nemulţumirile sesizate de martori.
Adevărata răscoală a satelor româneşti împotriva Bistriţei începe
cu dcîrzenie abia în vara anului 1756, când, în baza hotărcîrilor secrete,
reprezentanţii întregului district valah se prezentară în Bistriţa în faţa
magistratului şi-i înmânară un memoriu, în care românii, înşirând toate
nedreptăţile şi asupririle îndurate din partea saşilor, declară că de aici
înainte „deneagă orice serviciu prestat până acum orăşenilor". Delegaţii
care au înmânat memoriul sunt arestaţi, dar după 10 zile magistratul
îi eliberează, ,,fiindu-i frică lui însuşi de procedeul aplicat". Klein, în
calitate de senator şi inspector al districtului valah, scrie magistratului,
printre altele, că trebuie pedepsiţi popii. ,,Pe capul sălvanilor sunt de
adus militari, ca pildă pentru celelalte comune", scrie acelaşi Klein 38 .
Răzvrătirile din Salva si Feldru se continuă în 1757 cu cea din
Mocod, Tinde, la fel, vin în ·ajutorul răzvrătiţilor satele vecine. Într-un
act magistratual s-a aflat o notă din acest timp care cuprindea numele
,.matadorilor şi instigatorilor din satele valahe". Din Salva figurează
pe această listă: ,,Ion Fetinca, Grigore Zăgrean şi Scridon a Popii". În
total sunt peste 66 de persoane care au fost acuzate şi anchetate la
Mocod, de o comisie formată din „fibirăul" Mosa din D':?j ~i notarul
Als6 Janos din Reteag 39 . Printre plângerile făcute contra sălăuanilor
este şi aceea a lui Grigoraş Dărăban din Salva, care arată că în anii
1754-1755 a fost numit „birău domnesc" şi din anii aceştia i-au rămas
anii săteni din Salva datori cu nişte bani, pentru cerealele de zeciuială
împrumutate. La porunca inspectornlui de atmnci, el a începat să scoată
restanţe de acestea, arătând în continuare, ce sumă a adunat. Apoi
36
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spune în denunţ că în 27 martie a venit la el Petru a loanii şi Todor
a Sl!lrdl!llui şi şi-au cerut banii ce-i dăduseră pentru cerealele primite,
iar el de frică le-a restit~it câte 72 de „denari" fiecăruia, iar acuma îl
ameninţă că dacă restul de bani care mai rămăseseră la el40 , îi va „administra" oraşului, îi vor lua vitele şi nu va mai avea odihnă în sat" ...
mai ales judele i-a luat în nume de răl'l că a administrat la oraş restl!l
de bani". ,,Denumciantul" mai raportează că, ,,atunci când sălvanii au
mers în ajutor mocodenilor, cu ocazia răscoalei (Aufstande.) ·acestora,
întâmplată înainte cu câteva zile, Onişor Zăgreanul, Ştefan Simion şi
Cişl'll Onul l-au apucat (pe denunciant) de ambele braţe, zicând: ,,Vino
:-u noi la Năsăud!, când însă n-a voit să meargă cu ei, i-au zis: Tu
totdeauna te retragi, tu mişelule, (urmează o înjurătură); tu ţii cu domnii, dar ţi se va încălzi zama. De vrei să trăieşti cu noi, trebuie să ţii
cu noi!" El roagă să i se dea sprijin şi apărare, altfel va trebui ,, ... să
se care din sat şi să se aşeze altundeva în siguranţă, căci în astfel de
împrejurări nu cutează să existe între aceşti oameni destrămaţi" 41 .
Măsl!lrile luate de autorităţi nu intimidează satele nemulţumite, ca
urmare, răzvrătirilor amintite le urmează altele în Rebrişoara şi Nă
săud. Se iau măsuri pentru strângerea tuturor puştilor aflate la „oamenii de rând" din districtul românesc4Z.
Problema munţilor stârneşte alt şir de nemulţumiri. Oraşul Bistriţa
privind mmnţii ca o proprietate a sa, determină pe locaitorii din Valea
Someşului Mare să ceară ajutor din afara comitatului. Un anume Gavrilă
Cârcul din Sângiorz raportează bistriţenilor că a fost în urmă cu câteva
zile în munte, unde un păcurar din Săcel a spus că nu de mult a fost
pe acolo Scridon a Popii din Salva, cu încă alţii, la judele şi fruntaşii
din Săcel, unde au cerut ajutor în procesul lor contra oraşului ,, ... promiţând să împartă munţii cu maramureşenii, dacă ei îi vor ajuta, şi au
mai spus că au să meargă pentru acest lucra chiar la Majestatea Sa«43.
Rolul jucat de Salva în aceste răsvrătiri se vede şi din faptul că
la 17 august 17 57, când au fost expediaţi în districtul românesc un
număr de 7 împuterniciţi ai oraşului Bistriţa, însoţiţi de 7 husari din
regimentul „Karolyi", ca să încaseze de la săteni cotele de dobânzi pe
1756, aceştia refuză să le plătească, afirmând că printr-un trimis expres
din Salva şi Mocod li s-a poruncit: ,, ... să nu plătească nici cota de
dobânzi, nici dijme şi să nu facă nici fân pentru oraş până când nu
vor primi în chestia asta ordin direct de la guberniu, ori de la directorul causelor fiscale, deoarece cu prilejul venirii recentei comisii guberniale, districtualii au protestat împotriva acestor pretenţii nedrepte"44 .
Comisarii saşi Martin şi J ohann Pfingstgrăff, trimişi ca să constrângă
pe contribuabilii ce aveau să plătească „contribuţia regească" în 17571758, raportează în 8 septembrie 1757 că „sălvanii s-au opus conscripţiei". în raport e descris incidentul aşa: ,, ... s-a adunat întreg satul şi
ir. numele tuturor declară Ilie Romei că ei nu admit să fie conscrişi,
40
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apoi plecară cu toţii acasă. Chemaţi a doua oară, sătenii trimiseră pe
Maftei a Iacob cu acelaşi răspuns. Când am încercat să-l prindem şi să-l
legăm, m-a apucat pe mine J ohann Pfingstgrăff de piept cu vorbele:
... F ... te-n suflet sasule, pe mine nu mă vei lega, şi deodată sării
întreg satul, năvălii ast:1pra noastră cu pari şi fmci şi ne târâ prin
curte. Temându-ne viaţa am plecat spre Runc, însoţiţi de husari şi
slobotnici". In Rmnc de asemenea declară sătenii că n-au nevoie de conscripţie suspectă pân-ce nu va sosi poruncă direct de la gubernia.
Numele instigatorilor de căpetenie din Salva sunt: Maftei a Iacob, Ion
Puica, Ion Tănase, Androne Iftinoaii, Nicoară Ştefănuţ şi al celui mai
mare „hoţ" Ion a Ignat45 . Guvernului i se face un raport de către „fibirăul" comitatului Dăbâca, Ladislau Mara, care vine la Bistriţa la recomandare~şi invitaţia magistratului, şi care, împreună cu un ajutor şi
doi delegaţi mai plăcuţi valahilor, a intervenit în conflictul ivit între
magistrat şi satele româneşti. În raport Mara arată că, văzând cele
întâmplate în Valea Rodnei şi primind ordinul superior, s-a deplasat
în „vidicul Rodnei" împreună cu asesorul judeţului Dobâca, cu senatorul
.Samuel Keller şi cu pârcălabul Daniel Giitsch. ,,Mai întâi am mers raportează Mara în comuna Salva, unde prima oară s-a întâmplat
opoziţia contra confruntaţiei" 46 . Cercetând aici pe locuitori, el află că
opoziţia acestora venea de acolo că ei se temeau ca nu cumva magistratul bistriţean, sub titlul confruntării, să-i silească să plătească o
pretinsă datorie către oraş. Din discuţiile avute cu „vidicanii", Mara'
ajunge la concluzia că aceştia ,, ... în nici un chip nu vor împiedeca
confruntarea ordonată de M.S., ei nici n-au voit să o împiedece, ci i se
supun". Şi confruntarea s-a şi încheiat, numai că ei au declarat cu.
gând unit că „prestează contribuţia regală cu toate puterile, nu se substrag de la prestaţia de cvartire şi alte servicii regeşti; dar pitacul impus de magistrat. . . după fiecare fiorin renan, de prestat cu dobândă,
cu nici un chip nu-l dau; la fel nu prestează nicidecum dijma în cereale, ... nici dijma în oi şi albine. Nu mai voiesc să presteze nimic alt..1,
decât ce au acrzit c-au prestat antecesorii lor; deci nu urmează admonestările şi dispoziţiile salutare ale comisiei guberniale până ce nu vor
fi ascultaţi de Mai. Sa. Sunt gata să-şi părăsească şi moşiile, dec:it
să se supună la aceste prestaţii"4 7 .
Pentru ca să se pună capăt nedreptăţilor şi samavolniciilor, rom,înii din districtul Rodnei au făcut plângeri la Viena, colectând bnni pentru cheltuielile de drum şi pentru alte cheltuieli necesare unei delegaţii
ce avea să se prezinte împărătesei. Senatorii şi magistratul din Bistriţa,
prin anumite iscoade, au urmărit pe delegaţi, cât şi pe aceia care au
contribuit cu bani în scopul amintit. Aceasta rezultă din plângerea fă
cută de comisarul Andreas Gottschick, în care spune că: ,,mergând la
Salva să afle pe omul care a adunat banii la îndemnul preoţilor, l-a
descoperit pe încasator, l-a legat şi a voit să-l trimită cu escortă de
patru săteni la oraş. Dar atunci, sprijiniţi de satele dimprejur, sălvanii
au sărit toţi, l-au liberat pe cel legat şi s-au aruncat asupra slobotnicu45
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lui Petre Alexi, 1-acr bătut de moarte ... ". Pe lângă aceasta 1-aa ameninţat că vor aduce câte 10 săteni din: Salva, Mititei, Zagra şi Mococl,
care să-i distrugă casa. Comisarul cuprins de frică s-a îndepărtat, iar
când s-a reîntors şi a „citat" pe cei ce-l bătură pe slobotnic, nu s-a
prezentat nimeni, în schimb sătenii au lăsat vorbă să i se opună comisarului ,, ... că magistratul nu mai are să le poruncească, ei nu au st,
asculte nlliilai de porunca Mai. Sale, şi niciodată la a oraşului 1148 • Delegaţia satelor româneşti a ajuns la Viena, cu toate piedecile ce i-au fost
p0se de magistratul Bistriţei, şi „Împărăteasa" le-a făcut tot felul de
promisimni asigurându-i că va lăsa să se cerceteze doleanţele lor expuse
în cele 31 de p~mcte ale „jalbei" din aprilie 1758 ce i-a fost înaintată.
Aşa cum s-a mai amintit, un alt focar de nemulţumire este problema munţilor.
Bistriţenii ajung să se facă ei adevăraţii stăpâni pe munţii satelor
româneşti şi numai ca să preîntâmpine noi răzvrătiri fixează pe data
de 16 iunie 1758 o nouă împărţire a munţilor, dar în afară de Găureni
(Aluniş), Feldru, Maieru şi Rodna, satele în cauză nu se prezintă. Se
amână rezolvarea problemei pentru a doua zi, când la cei dinainte se
ni.ai adaugă doar Ilva şi Bichigiu; lucru ce îngrijorează pe bistriţeni,
care constată că districtul valah vrea să se facă independent şi privitor la munţii pe care bistriţenii îi considerau ai oraşului „şi pentru care
satele din districtul românesc - în fiecare an s-au rugat or~ului pentru ca să li se repartizeze lor" după cum susţineau ei. Ca să se evite
alte tulburări, rămâne împărţirea din 1757, cu excepţia unor mici schimbări. Salva primeşte şi de data aceasta muntele Mihăiasa, dar îrnprel!lnă
cu Tărpiul. Sunt şi alte sate săseşti cărora li se repartizează munţi împreună cu unele sate româneşti ca: Ghinda, Dorolea şi Aldorf împreună cu Sângeorzul, Crainimăţul împreună cu Telcim etc. Runcul primeşte Basaraba şi Muncelu Râios. Ca taxă pentru pi:işunat se fixează
câte 48 cr. încasată pentru tot omul care duce vite în munte, sumă
ce se va plăti inspectoratului plăieşilor, pe seama primarului ori ins2ectorull!li dependinţei49 .
Anii de după 1758 află satele româneşti în aceleaşi frărnâJJ.tări
sociale, din cauza nedreptăţii şi abuzurilor bistriţenilor, care voiau cu
orice preţ să ţină în mâinile lor aceste sate pe care le exploatau fără
milă. Se fac noi arestări, printre cei arestaţi fiind şi Ştefan Cute din
Feldrl!l, învinuit că împreună cu soţii lui au luat jurământ vidicanilor
să nu se mai sl!lpună oraşului. Registrele pentru dare nu sunt duse la
control aşa corn cerea Bistriţa, deoarece sătenii împiedecă pe juzi să
facă acest lucru. Magistratul chiar scrie primarului Klein, care se gă
sea la Sibim, că în problema constatării restanţelor de dare în districtul
valah, cm toate avertizările nu se poate face nimic. Comunele cele mai
recalcitrante s-c.mt: Telciu, Runc, Mocod, Salva, Rebrişoara şi Rebra.
Comisarul Sarnuil Weber raportează că la 20 iunie 1759, fiind trimis pe
comune ca să încaseze restanţele de dare, a fost rău primit, în afară de
Năsăud. El spl!lne că în Salva a sosit o scrisoare de la Macavei din
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Mocod şi sătenii s-au opus plăţii dărilor restante impuse de oraş. În
Feldru, Ştefan Nimigean-Cute a zis: ,,primarul oraşului e un tâlhar
şi că nu va mai merge la guberniu unde nu se isprăveşte nimic, ci direct·
la Viena de unde se va întoarce cu scrisoare''. În Sângiorz i-au spus
,, ... să nu cuteze a cere restanţele; nl!l plătesc odată cl!l capl!ll; şi să nl!l
cuteze a le aduce miliţie pe cap. Au poruncă să se adune în Salva şi
să ţină judecată. Vor scoate din sat şi pe comisar şi pe soldaţi. Aceasta
nu-i porţie (impozit), ci înşelătorie'- 50 .
În legătură cu delegaţia condusă de Ştefan Nimigean-Cute la Viena
în 9 august 1759 slobotnicul Todor Zdrobău din Feldru raportează: a
aflat de la „judeţii" din Salva şi Năsăud că Ştefan Nimigean cu soţii
au sosit din Viena acasă, iar pe duminica viitoare au convocat o mare
adunare la Năsăud, unde au să se prezinte din fiecare sat al districtului
câte doi bărbaţi. Să se prezinte, la fel, toţi plăieşii şi slobotnicii, cărora
să li se pună în vedere că districtul nu mai are nevoie de ei, conform
scrisorilor aduse de la „Curte" 51 .
În februarie 1760, după multe intervenţii, bătăi şi arestări, apare
rezoluţia guvernului în legătură cu litigiul dintre românii din Valea
Rodnei şi saşii bistriţeni. În punctele principale ale actului numit „deliberat" se arată: ,,valahii sunt recunoscuţi ca oameni liberi şi nu ca
iobagi, au însă de prestat oraşului taxele alodiale, vanşug-ul, florenul
de cap, dobânzi ... " cu un cuvânt tot ce prestează şi districtul săsesc.
Deliberatul s-a publicat în Sibiu, fiind de faţă şi reprezentanţi ai comunelor româneşti în frunte cu Ştefan Cute din Feldru. Acest act nu le
convenea saşilor bistriţeni şi de aceea au intervenit pe lângă Bruckenthal la Sibiu să mai „amelioreze cât se poate" deliberatul guvernului, şi
aceasta cu atât mai mult ,, ... că ei, bistriţenii, s-au purtat întotdeauna
cât se poate de omeneşte cu românii, atât cei de azi cât şi strămoşii
lor". Mai mult, în ipocrizia lor arătau că magistratul i-a apărat pe valahi şi i-a tratat întotdeauna ca pe oameni liberi ai districtului. Cât de
liberi au fost românii din district s-a putut vedea din cele de până
acum, la fel şi din modul în care a ştiut „să-i apere în toate împrejură
rile magistratul bistriţean".
Bruckenthal, în răspunsul său adresat în 11 martie bistriţenilor,
îi îndeamnă pe aceştia să apeleze împotriva „deliberatului", asigurându-i
totodată de sprijinul său. Magistratul trimite, încă înainte de a primi
răspunsl!ll lui Bruckenthal, comisari în satele româneşti ca să iscodească
atitt1dinea locuitorilor în urma deliberatului şi să-i indl!lcă în eroare,
comunicândm-le conţinutul acestuia cum le convenea lor, arătându-le
oamenilor „ordinul" cu sigiliul guvernului, ca ei să creadă că e trimis
de la Sibim. Ordinul magistratului, transmis prin comisarii săi, a întâmpinat peste tot opoziţia satelor româneşti. În Salva s-a făcut publicarea
lui în 15 martie, prezenţi fiind şi runcanii. Răspunsul lor a fost acelaşi
ca şi în celelalte sate: ,, ... întreg districtul s-a înţeles că din fiecare
sat să meargă câte un delegat la Curte, şi ei se vor orienta după răs
pcrnsul ce-l vor primi de acolo, până atunci, ccr excepţia celor privitoare
50
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la »serviciul preaînalt« nu voiesc să presteze nimic. Magistratul să aibă
p,înă atunci paciinţă"52_
Sfârşitul anului 1761 se încheie cu o prigoană generală împotriva
conducătorilor românilor din district, tocmai de sărbătorile Crăciunului,
spre a-i prinde pe răzvrătiţi. Ordinul magistratului era să fie prinşi şi
duşi în oraş „corifeii districtualilor" în număr de 36 de persoane din
comunele: Mocod 6, Mititei 2, Zagra 3, Runc 3, Năsăud 3, Salva 19 53 .
Pentru ducerea la îndeplinire a ordinului se dispune ca un număr de
80 soldaţi din garnizoana Bistriţa, împreună cu 2 locotenenţi, să se
deplaseze „în linişte" până la Tărpiu şi de aici spre Mocod, unde se vor
despărţi; un detaşament va trece la Mocod şi apoi pe valea Zăgrii, iar
altul la Mititei şi Salva. Menţiunea făcută de autorităţi e că: ,,ar fi
bine dacă totul s-ar isprăvi în această noapte". In 1 ianuarie se mai
adaugă la actul din 30 decembrie o notă cu un număr de alţi răzvrătiţi
care să fie arestaţi. Unii dintre ei figurează şi pe prima listă 54 . În
ziua de 2 ianuarie sunt cercetaţi arestaţii din Salva, ca să se afle cauza
pentru care refuză plata „intereselor". Judele satului declară că „a avut
adunată suma de 60 fl., t:rrmând ca să-i verse, dar satul nu l-a lăsat.
Mai arată că în casa lui au venit cam 20 de oameni, printre care: Ion
Fetinca, Vasile lanu, Nicolae Ostati, Grigore Zăgrean, Petru Zăgrean
şi Iacob Todic, şi acesta din urmă, spune primarul, i-a luat cu forţa
banii din dulap şi i-a dus la Matei a George". În urma cercetărilor fă
cute se dă o rezoluţie: ,, ... după ce sălvenii varsă suma de 60 fl., iar
restul promit să-i aducă în curând, să fie reţinut în arest numai Iacob
Todic şi Dărăban Grigoraş, care au întors pe jude de pe drum, când
acesta a voit să ducă banii la oraş, iar ceilalţi sălveni să fie eliberaţi ... " Dărăban denunţă că mai cu seamă lenci a Ursu lui Miron a
reţinut pe săteni de la plata intereselor. Atât Dărăban, cât şi Todic
cer să fie eliberaţi, promiţând că se vor purta cu supunere, ba Todic
jură că, la ordinul magistratului, va trăda pe oricare dintre „corifei".
Sunt eliberaţi cu condiţia ca să aducă în oraş pe Ion Fetinca şi pe alţii
care îndeamnă la „retinenţă". Promit s-o facă, numai să li se dea asistc:nţă55. Ca să se asigure în mod concret de linişte în Salva şi satele din
~ur, magistratul dispune ,, ... să se mute compania de dragoni ce stă
ia Rodna, Maieru şi Sângiorz, la Rebrişoara, Năsăud, Salva, Hordou,
iBichigiu şi Telciu". Motivarea acestor schimbări ar fi mai întâi presiunea generalului comandant că va retrage compania din Rodna, Maieru
şi Sângiorz, dacă satele se vor linişti; satele amintite sunt lipsite de
fân şi ovăz; cele şase sate unde se va muta compania sunt a..5itfel aşe
zate, încât compania s-ar putea concentra în 3-4 ore. Năsău.dul e
aşezat la poalele munţilor, unde se adună „bejenarii" spre a pleca în
Moldova56.
•
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Ştire~ cea mai uluitoare pentru bistriţeni a fost când li s-a comunicat de către magistrat că „înfiinţarea graniţei militare în Valea Rodnei şi încă câteva comune e fapt împlinit şi pe cale să se realizeze în
cel mai scurt timp". Această ştire s-a adus „colegiului celor 100 de oră
şeni" în ziua de 19 mai 1762. Pierderea pentru oraş era colosală. Românii din Valea Rodnei scăpau de jug, lucru ce-i făcea să spere într-o
viaţă mai bună. Magistratul a ordonat chiar, tuturor funcţionarilor şi
„servilor" săi, precmn şi saşilor din satele vidicului săsesc ,, ... să caute
a trata omenos cu valahii şi a trăi în bune raporturi cu aceştia" 57 .
Dacă pentru oraşul Bistriţa vestea militarizării Văii Rodnei a fost
uluitoare, pentru satele româneşti a fost un eveniment cu adevărat
mare. Regimentul ia fiinţă cu data de 11 aprilie 1762, iar baronul -Adolf
Nicolau Bucov este numit comisar imperial pentru organizarea graniţei
militare ardelene. Propunerile făcute de Bucov, referitoare la înfiinţa
rea regimentelor grănicereşti, au fost acceptate de consiliul de război
austriac încă din 20 ianuarie 176258 , când se stabileşte ca în ţinutul
Năsăudului să fie două regimente: unl!ll de pedestrime .şi \!lnal de dragoni, primul cu sediul la Salva, iar al doilea la Năsăud. Comandantul
şi corpul ofiţeresc a sosit la Năsăud în august 1762 59 . Ofiţerii acestor
regimente aparţineau tuituror neamurilor (reprezentate in monarhie~
nnii erau chiar francezi şi italieni. Soldaţii au fost recrutaţi din 23 de
comune româneşti „cedate" de oraşul Bistriţa în acest scop. Această
cedare, al cărei act este semnat după multe tergiversări de către pdmarul Bistriţei, consiliul şi comunitatea oraşului şi contrasemnat de
generalul Bucov la 29 mai 1762, cuprindea printre altele menţhmea:
,, ... eu subsemnatul accept cesiunea de sus în numele Mai. Sale domnitoare, cu toate condiţiile şi clauzele, şi voi căuta să obţin aprobarea
ei" 60 .
între timp li se contestă bistriţenilor drepturile ce pretindeau că
le-ar fi avut asupra văii Someşului (comunelor în cauză). Saşii caută
să dovedească în acelaşi timp că suma de 12 OOO fl. nu era atribuită pe
nedrept bistriţenilor, afirmaţie ce reiese din declaraţia magistratului din
18 fanuarie 1770, în care îşi expune punctele de apărare 6 1_ Lupta românilor pentru drepturile lor nu se termină odată cu
militarizarea, cum sperau ei. Faptul că, prin actul de cedare, oraşul
Bistriţa îi considera iobagi, îi face să devină neliniştiţi, deoarece în
acest act, printre altele, se specifica ,, ... după ce noi am cedat pe locuitorii satelor Văiei Rodna şi pe urmaşii acestora în scop militar, pentru
ridicarea corpului grănicerilor ardeleni, şi i-am eliberat din starea iobă
ge~ă, sperăm că ei pe veci vor rămâne în acest serviciu si vor sluji
cu credinţă neclintită domnitoarei. Dacă însă contrar prevederilor şi
dorinţei noastre îşi vor atrage prin purtare necuviincioasă, ori criminală disgraţia Ma:i. Sale, şi, sau vor renunţa în mod nelegiuit la actualul
57 Idem,
58 • • *,

p. 444.

Ion Matorescu către Epp. Şuluţiu, în Arh. Som., nr. 25, 1938, p.
295, 296.
59 V. Şotropa, lnfiinţarea graniţei militare năsăudene, în Arh. Som., · nr. 24,
1938, p. 11.
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lor serviciu, ·sau Mai. Sa, ori succesorii ei vor demite pe grăniceri din
serviciu, attmci ne rugăm ca oraşul Bistriţa să-şi recapete dreptul avut
as'1pra Văiei Rodnei şi a locuitorilor ei, şi aceasta nu numai în mod
gratuit, ci să fie solemn introdt1s în posesiunea legală a „Văiei, i,ar locuitorii ei să fie restituiţi oraşului Bistriţa ca şi domnilor tereştri legali,
în aceeaşi ,sih:.1aţie în care se găseau înainte de cesiune" 62 .
Românii nu sunt însă încântaţi nici de noii stăpâni. Ofiţerii, în
majoritate străini, tratează abuziv şi cu multă asprime pe noii soldaţi.
Se semnalează astfel răzvrătiri contra autorităţilor militare, formula
jmământtllui fiind în -contradicţie cu ce li se sp1:1se cân,d s-au înrolat,
adică ,că vor avea de servit numai la graniţa lor, iar nu ş·i în afară de
ţr,_ră şi pe lângă toate acestea „nici hârtie împărăteas('ă de rec1:.1noaşterea
lor ,ca oameni liberi nu a sosit" şi ei nu concepeao să poarte arma,
s[1-şi verse sângele pentru tron şi împărăţie şi apoi să mai plătească şi
impozite, iar în schimbul acestor jertfe să fie trataţi ca iobagi excluşi
de la orice drepturi.
O altă cauză a nemulţumirilor, pe lângă felul umilitor cum erau priviţi şi trataţi tinerii grăniceri, era de natură familial-gospodărească,
familiile grănicerilor neavând voie să se separe după căsătoria fiilor
lor. Ei răm.fmea.u în familia părinţilor, unde tatăl era şeful întregii
familii. În. cazul morţii acestuia, toate drepturile, inclusiv autoritatea
în familie, treceau asupra primului născut. Grănicerii, mai ales cei
tineri, cerean să li se permită să-şi întemeieze un rost al lor, lucru
ce nu a fost admis decât mai târziu. Primul născut devenit „pater fami-:
lias" era scutit de orice serviciu şi greutăţi; el rămânea om liber şi
bogat, iar fraţii mai mici duceau tot greul familiei. Uneori se mai
întcîmpla când un frate mai mic nu respecta autoritatea „paterului'1,
ern uşuratic, risipitor, încât erau siliţi să-l excludă din familie, dându-i
partea de avere ce i se cuvenea. Acesta, îndată ce începea să trăiască
separat, devenea harnic, ordonat şi muncitor. Alteori certurile veneau
de acolo că, fiind la o casă mai multe fete, se punea problema zestrei
ce trebuia asigurată de fraţi, în cazul că soţii acestora nu deveneall
gineri în casă. Pământurile nu puteau fi vândute, aşa că dacă unele
familii aveau mai mult pământ dec.fit puteau lucra, răm.fmea necultivat,
ca1:.1z.fmd astfel pagube în economia ţinutului, lucru ce a făcut să se pună
problema elaborării unui regulament prin care să se normeze vinderea şi cumpărarea parcelelor ce nu puteau fi lucrate63 .
Situaţia de iobagi apăsa însă cel mai greu pe umerii grănicerilor.
Era trecut un an de la militarizare şi ei erau priviţi tot ca iobagi.
Saşii bistriţeni insistau pentru despăg0birea lor totală în nrma pierderii satelor militarizate din Valea Rodnei.
Comandanţii celor două regimente grănicereşti de la Năsăud şi de
la Salva nu urgentau soluţionarea cauzei romc:înilor de a fi consideraţi
oameni liberi şi nu iobagi cedaţi de oraşul Bistriţa casei domnitoare
a Austriei. Acestea toate şi în61 multe altele agravau tot mai mult lucrurile, al căror deznodământ a fost răscoala de pe Mocirlft din 10 mai
(după 1:.1nii 12 mai) 1763.
63
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In această zi, platoul din imediata apropiere a comunei Salva, unde
se făcea în mod obişnuit instrucţia militară a grănicerilor, era înţesat
de lume, militari, preoţi, mireni tineri şi bătrâni, care trebuiau să participe la sfinţirea noilor drapele a celor două batalioane de infanterie
şi la dep,merea jurământolui de către noii grăniceri. în vederea acestei
solemnităţi, generalt1l de cavalerie baron Adolf Nicolau Bucov, împreună cl!l episcopul unit Petru Paul Aron de Bistra şi alte autorităţi
civile şi militare, după ce au participat la sfinţirea steagurilor şi depunere.a jurăm;î.ntului companiilor de dragoni din Năsăud, s-au îrnirept3t
<'U mare alai spre Salva, unde erau aşteptaţi de cei prezenţi pe platot1l Mocirlă.
Aici, ceremonia sfinţirii drapelelor şi a depunerii jurămfmtului a
decurs în linişte până la un anumit punct, unde li se cerea noilor soldaţi să jure: ,, ... să servim pe apă şi pe păm,înt şi să mergem oriunde
ne va ordona regina", când s-.a produs o mare agitaţie în rfmdul mulţimii64. În mijlocul acestui tumult, pe când cele două batalioane de
infanterie şi opt companii de cavalerie (cca. 3000 oameni) stăteau înşi
rate în faţa generalului şi a episcopului, ieşi călare în faţ,a frontului
săteanul bătr,î.n de 104 ani Todoran a lui Dănilă din Bichigiu, care slujise ca soldat încă sub Carol al Vl-lea şi le rosti grănicerilor: ,.,De doi
ani (mai) suntem cătane grăniceri şi carte n7am căpătat de la înalta
împărăteasă că suntem oameni liberi. Ne-au scris iobagi, dăm dare,
facem slujbe cătăneşti, copiii noştri vor merge până la marginile pă
mântului să-şi verse sângele, dar pentru ce?, ca să fim robi să n-avem
nici un drept, copiii noştri să fie tot proşti, ori vor învăţa carte ori ba?
Aşa nu vom purta ,armele ca şi sfânta lege să ne-o ciufulească tisturile.
Jos cu armele! Alungaţi afară păgânii de pe hotarele noastre! Auziţi
creştini români! Numai atunci vom sluji c;înd vom vedea de la înalta
împărăteasă unde-s întărite drepturile noastre; pfmă atunci nu! Odată
cu capul! Ce dă gubernia şi cancelaria din Beciu (Viena) e nimic, îs
minciuni goale, de azi până mâine 65 . La aceste vorbe, soldaţii din cele
două batalioane de infanterie aruncară armele la pămfmt, apoi le ridică
şi-i somează pe ofiţeri să părăsească imediat teritoriul regimentului.
Dragonii i.au pildă de la aceştia şi fac şi ei la fel. Generalii, episcopul
şi ofiţerii o iau la fugă urmăriţi de aproape de răzvrătiţi 66 . A doua zi,
grănicerii reţin armele, iar steagurile le dl!lc la Năsăl!l.d, unde le-au dat
preotului ca să fie păstrate în. biserică. Al!I. urmat apoi cercetări aspre
făcute de o comisie aulică venită la Salv.a în acest scop. Cercetările
au durat 6 luni, aşa că la 12 noiembrie acelaşi an s-a publicat în faţa
cvartirului din Bistriţa a colonelului Schrăder sentinţa pentru cei găsiţi
vinovaţi de revoltă de pe platoul Mocirlă.
Sentinţa suna aşa: ,,Todoran a lui Dănilă din Bichigiu de 120 ani
să fie frânt cu roata de sus în jos, iar corpul lui să fie legat de roată,
pentru că a reţinut pe oameni de la unire şi de la înrolarea în statul
militar grăni-ceresc, preceim şi pentru că, la cererea stăruitoare a fiului
64 V. Şotropa, înfiinţarea graniţei militare năsăudene, în Arh. Som., nr. 24,
1938, p. 70-72.
r,;; Idem, p. 70.
65 Ibidem.
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muribund, n-a lăsat să i se ofere acestuia sfcînta cuminecătură. 2.
Vasile Dumitru a Popii alias Vasioc din Mocod să fie trecut de la viaţă
la moarte prin ştreang pentru rebeliune. 3. Morari Grigore din Zagra
să fie spânzurat tot pentru aceeaşi crimă. 4. V,asile Oichi din Tekiu să
fie · pedepsit la fel. Trupurile acestor criminali să fie lăsate neînrnormân tate pe locul de pierzanie, ca pildă de groază pentru alţii; 5. Ion
Scuturici, 6. Dl:1:ITlitru Scuturici, 7. Miron Natu, 8. Dumitru Romei din
Telciu, 9. Apostol Moldovan şi 10. Petre Borza din Rodna, 11. Dâmbu
Alexa şi 12. Ioan a Popii Petre din Zagr,a, 13. Petre a Popii Nicolae din
Bichigiu, 14. Zâmveli Vasile din Poieni, 15. Iuan Angelini din Runc,
16. Ieremie Bucşa din Mocod, 17. Finegar Samuilă din Găureni, Ion
Hanţ din Năsăud, 19. Andrei Nicolae din Sângiorz; acestor 15 criminali
încă li se citeşte sentinţa să fie spânzuraţi, dar după publicare sunt
graţiaţi de la mo.arte şi li se dictează pedeapsa să treacă de 10 ori în
sus şi de 10 ori în jos printre loviturile de vergi a 300 de soldaţi" 67 .
Sentinţa a fost executată pe locul unde s-a petrecut răzvrătirea.
Pe platoul Mocirlă, care se întinde în partea de răsărit a satului şi-l
domină cu 30-40 m, a fost zdrobit cu roata bătrânul Tănase Todoran
care la cercetările făcute „a perseverat în pretenţiile sale" şi chiar în
timpul torturii şi-a păstrat sângele rece, declarând cu dârzenie că „nu
regretă moartea pentru dreptate, deoarece e mai bine să-şi piardă viaţa
decât să trăiască în robie".
Trupurile celor spânzuraţi au fost lăsate mai mult timp în spfmzurătorile care erau aşezate în margine;a de vest a platoului, deasupra
satului şi se puteau vedea de departe. 1n serile târzii, când luna îşi
arunca dinspre răsărit slabele sale reflexe de lumină, trupurile din
spânzurători îşi profilau umbrele în casele de la poala platoului, înfiorând pe obidiţii români. Acest tablou de groază a rămas adânc întipărit
în memoria locuitorilor Salvei, imaginea lui transmiţându-se din tată
în fiu, până aproape în zilele noastre (autorului i-au fost povestite
aceste întâmplări de bătrânul Belei, născut prin anul 1850). Pe locul
supliciului a rămas neîngropat mult timp şi trupul zdrobit al bătrânului
Tănase Todoran. Prin tradiţie or.ală s-au păstrat şi cuvintele pe care,
printre altele, le-a rostit bătrânul Todoran:
,,Nu
Că-ţi

vă daţi feciori cătane,
purta păduchi cu coame".

executaţi au fost îngropate după mai mult timp într-o
de formă circmlară în care se pare că s-au pos şi instrumentele de tortură. Astăzi, deoarece marginile ridic;ate ale acestei
gropi circulare s-au păstrat, locul este numit „La roata lui Todoran".
La un an după răscoală, Maria Tereza dă mult ,aşteptata „patentă"
din 16 martie 1764, în care arată ce a determinat-o să apeleze la ser.viciile românilor din valea Rodnei, motivând într-un fel şi cauzele în-

Trupurile celor
groapă comună

târzierii emiterii actului. în patentă se specifica: ,, ... fiindcă acei locui_tori [din s;atele militarizate n,n.] nu puteau fi priviţi până acum ca
Eberi, după ce magistratul bistriţean ne-a înmânat toate documentele
ol
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in baza cărora credea că are dreptul să-i privească ca pe supuşii sa1 şi
a renunţat solemn la orice drept posedat, am voit să facem în cazul
acesta special o excepţie de la regulă, decretând că atât locuitorii, cât
şi descendenţii lor, scoşi din orice supuşenie, să fie priviţi ca liberi şi·
investiţi cu toate prerogativele şi imunităţile acestora. Decretăm precis
că proprietăţile individuale şi venitele din ele, scutite de dijme, rămân
nealterate şi pentru moştenitori, fiind apărate de legile ţării şi articolele
militare ... " 68 .
Statutul militar a ţinut până în 1851, interval în care grănicerii
năsăudeni şi-au vărsat sângele pe multe câmpuri de luptă ale imperiului habsburgic, dând dovadă de vitejie şi tenacitate. În bătălia de
la Areole, de ex., un batalion de „nemţi" îmbrăcaţi în uniforme negre
(sumane-negre) a ţinut pe loc timp de trei zile pe Napoleon Bonaparte,
t;'.lnăr general în culmea gloriei, care s-a străduit zadarnic să forţeze
trecerea peste zăgazul şi podul de peste râul Apone. În raportul către
Directorat, Napoleon afirmă că ,acest batalion l-a dus la neputinţa de a
înconjura şi nimici armatele imperiale. El admiră statornicia şi vitejia
acestui batalion „îndrăcit" şi n-are destule cuvinte să laude îndărăt
nicia acestor „nemţi" a căror rezistenţă a fost mai mult decât eroică.
Cronicarii pun în gura lui Napoleon cuvintele: ,,dacă aş avea un asemenea batalion, aş ajunge la Viena în trei zile". Generalul Bonaparte
nu ştia pe cine lăuda, dar în întreg batalionul doar comandantul Vastenradt era neamţ, restul, ofiţeri, gradaţi, până la ultimul soldat, erau
români din batalionul II al regimentului II grăniceresc de la Năsăud 69 .
Lichidarea graniţei, acel status militaris, le-a produs locuitorilor
din Valea Rodnei mai multă îngrijorare decât bucurie .•Viaţa disciplinată
nu maţ era o corvoadă, ci o necesitate. Câteva generaţii s-au născut şi
au trăit ca militari. Erau pregătiţi, în orice moment, să schimbe plugul
sau coasa cu arma. Din bun plugar se transforma într-un bun soldat,
disciplinat şi destoinic, atmosfera „militară" fiind un modus vivendi
aproape o sută de ani. în fiecare duminică sau sărbătoare se ţinea după
ieşirea din biserică o „paradă" cu militarii aflaţi în comună. Odată cu
aceasta se dădeau şi anwnite „porunci" care îi priveau pe militari sau
săteni. Sistemul s-a păstrat până aproape de zilele noastre, când, în
afară de parada militară, la ieşirea din biserică, în faţa primăr~ei se
transmiteau „porunci" locuitorilor satului.
In timpul „graniţei" românii au reuşit să-şi revendice multe dintre
drepturile răpite abuziv de-a lungul anilor de către oraşul Bistriţa. Una
din problemele cele mai arzătoare era de exemplu - aşa cum s-a mai
;imintit - cea a munţilor. De unde timp de mai multe sute de ani
rcmânii din valea Someşului erau stăpânii „munţilor", r1u ajuns, mai
ales începând cu secolul al XVII-lea să fie obligaţi de magistraţii bistriţeni să-i împartă cu satele săseşti. în 1722 saşii din Dumitrea se plâng
că cele mai multe certuri cu rebrişorenii le au din cauza munţilor. în
12 iunie 1733 se prezintă în faţa magistratului bistriţe.an, odată cu comunele româneşti din district, şi saşii din Iad, cerând şi ei munţi. Şi
n-au fost singurii care ridicau astfel de pretenţii. Mai mult, comunele
0
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săseşti

au persistat în aceste pretenţii şi după militarizare. În 1764
locuitorii din Salva şi Năsăud se plâng că sruşii din Tărpiu „invadează
şi uzurpe;ază" munţii Mihăiasa şi Izvorul Mare, care erau proprietatea
lor. Muntele Mihăiasa a mai fost dat tărpienilor şi mai înainte, în anii
1754, 1755 şi 1757, când l-au folosit împreună cu Salva. în aceşti ani
sălăuanii au încercat în toate chipurile să scape de aceşti „oaspeţi" care
s-,au făcut cu forţa părtaşi la munţii lor. în acest sens au început prin
a le face pagube în turmele duse la munte. Se povesteşte că printre
caii duşi la păşune în muntele Mihăiasa era un veteran al păşunilor
alpine care purta la gât o talangă, după acesta ţinându-se stava întreagă. într-o bună zi, sălăuanii au prins acest cal, l-au legat la ochi
şi l-au dus până pe marginea prăpastiei de la Vârful Pietrii, dându-i
drumul în prăpasrtie). R~tul cailor,, alungaţi spre locul unde suna
talanga, s-au „surpat", urmându-şi călăuza (auzită de la tatăl meu
Ştefan Piciu, n. 1882).
În 1787 se ajunge La un nou acord între satele grănicereşti cu privire la împărţirea munţilor, acord care s-a discutat timp de zece ani de
reprezentanţii satelor. Acordul se definitivează şi este aprobat de am.torităţile militare superioare abia în anul 1797. În urma acestei împărţiri,
Salvei îi revin munţii Mihăiasa în întregime şi Pietrosul, iar Runcului,
Basaraba şi Craia. In 1807 Salva rămâne definitiv cu Mihăiasa, Pietrosul şi Runcul Tunzărilor satul Runc rămânând cu Basaraba şi Craia.
îmbunătatiri de ordin administrativ se întâlnesc din ce în ce mai
mult în satel~ militarizate. În anul 1770 prin Ordinele Consiliului de
război, aprobate de împărăteasă, s-au introdus în districtul militar „Cărţi
funciare", vechile „urbarii" fiind nimicite cu ocazia unui incendil!l. ~a
întocmirea acestor cărţi funciare s-a lucrat până în 1780, iar în 1784
s-au rectificat. În 1790-1795 s-au compus noi urbarii în câte două
exemplare, din care un exemplar se păstra în arhiva regimentului şi
al doilea în arhiva companiilor. Datorită acestui fapt s-a putut salva
în 1849 câte un exemplar din arhivele companiilor, cele din arhivele
regimentul Năsăud fiind arse de rebeli maghiari. După aceste urbarii
salv:ate, s-au întocmit cărţile funciare ce le avem şi astăzi 70 . În 1776
la 4 noiembrie, colonelul Enzenberg, o minte luminată şi un bun gospodar, comandant al regimentului, în dorinţa de a îmbunătăţi drumurile,
somează magistratul Bistriţei să trimită delegat la consnltările privi~
toare la repararea drumului ce duce de la Salv.a spre Maramureş 71 .
Acest drum a influentat în mare măsură dezvoltarea vetrei satului care
se găsea în dreapta Sălăuţei, cu timpul „Salva de dincoace" unindu-se
cu „Salva de dincolo", devenind astfel un sat compact.
îndată după militarizare s-a organizat pe Sălăuţa şi Someş un sistem de plutărit regulat, combinat cu transportul de sare de la Dej în
Ungaria. Aceste măseri care aveau drept scop crearea unor noi surse de
venituri au fost în detrimentul economiei satelor, deoarece, pe lâng~
timpul folosit de grăniceri cu instrucţia militară, acum mai erau ne7'J
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voiţi să lucreze la pădure şi !:ă facă şi pe plutaşii, activitate care a
generat mmlte accidente. în urma acestei experienţe s-a constatat că
grănicerul nu poate fi în acelaşi timp soldat, agricultor, păstor şi plutâş, ca atare la ph1tărit s-a renunţat.
Odată cu militarizarea, comerţtll a fost luat din mâinile evreilor şi
armenilor. Acestora nu li se permitea să se stabilească cu locuinţa în
satele regimentului. Nu aveau dreptul să stea în aceste sate mai mult de
12 ore pe zi, nici să ia în arendă, să practice cărciumăritl!ll sau altfel
de comerţ. Aş.a se explică aşezarea unui mare număr de evrei la Nimigea de Jos, comună nemilitarizată şi înfiinţarea coloniei evreieşti de
la Treadam (Jidoviţa).
Anii care au urmat au adus războaie lungi care au contribuit la
secătuirea vieţii economice şi în satele grănicereşti. între 1779 şi 1815
războaiele contra Franţei au făcut ca bărbaţii apţi de luptă să fie mobilizaţi şi duşi pe front, departe de casă. Cei vârstnici, rezerviştii şi invalizii făceau serviciu de garnizoană şi de cordon la graniţă. Toată
economia rămânea pe seama femeilor, bătrânilor şi copiilor. Ca urmare
a acestei stări de lucruri izbucneşte o foamete cumplită, cum nu s-a
mai pomenit în aceste locuri. Populaţia înfometată nu avea voie să
emigreze pentrt1 agonisirea hranei. Din când în când se acorda câte
un mic ajutor celor mai săraci, ceea ce însă nu ameliora cu nimic mizeria. Dar foametea, datorită recoltelor proaste, i-a încercat de multe ori
pe locuitorii acest11i ţinut.
AnuL 1643 este .amintit ca un an de mare mizerie; gerul şi viscolul
din iarnă şi grindina clin vară au distrus culturile. în 1719 a bântuit la
fel o foamete cumplită. Cerealele şi nl!ltreţul pentru vite se puteau cumpăra numai cu „galbeni". Oamenii măcinau cocenii de porumb care
ţinea locul făinei, mâncau carnea vitelor moarte de foame, ciori, coţo
fene, fmcte de pădure etc. În 1746 din cauza calamităţilor mulţi oameni
iau drumul bejeniei peste munţi, cu toată opreliştea cordoanelor de
pază puse de oraşul Bistriţa la trecătorile m0.nţilor. în 17 49 se produce
o mare scumpete şi, bineînţeles, lipsă de bani. În 1765 o recoltă fo,3.rte
slabă generează din nou scumpete şi mizerie. Neroditori au fost şi
anii 1785 şi 1787, când cu 4 mierţe de mălai (o mierţă avea 22-25 kg)
se putea cumpăra o vacă (care costa 4-5 florini). O oaie se vindea cu
24-30 creiţari. Ani de foamete au fost şi în 1806 şi 1808. în anii 1816
şi 1817, foametea a fost atât de mare, încât oamenii se hrăneau cu coajă
de copaci. măcinată, cu ierburi şi fructe necoapte. În aceste condiţii,
bolile au distrus mmlte familii, iar altele „au băjenit" peste munţi în
Moldova.
Inundaţiile erau calamităţi destul de frecvente mai ales datorită
faptului că satele sunt înşirate pe firul ,apelor. Salva, aşezată la confluenţa Sălăuţei cu Someşl!l.l Mare, era una din localităţile cele mai des
afectate de inundaţii. Astfel în 1636 sunt semnalate pagube mari provocate de ploi şi inundaţii. în 1641 inundaţiile se repetă în urma unor
ploi care au durat 4 zile. Teremrrile agricole din luncile Someşului şi
Sălăuţei au fost distrl!I.Se de ape. S-au semnalat mari alunecări de teren
între Telciu şi Salva În 1651 se semnalează mari inundaţii în luna
ianuarie. La fel în anul 1762. Anii 1813 şi 1840 sl!lnt de asemenea fo,arte
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ploioşi şi marcaţi de inundaţii. În timpul acestor calamităţi pier mulţi
oameni şi animale, accentuându-se astfel sărăcia popuLaţiei 72 .
Calamităţilor naturale li se adaugă, de-a lungul timpului, şi năvăli
rile tătarilor, care îngrozesc pe locuitori mai mult chiar decât seceta
şi inundaţiile. în faţa hoardelor tătăreşti doar pădurile mai ofereau o
iluzorie protecţie. Cea mai veche năvălire consemnată este cea din 1241,
ele însă se repetau destul de des, de acestea fiind leg.ate şi unele toponimice. Astfel, în timpul năvălirii din anul 1717 populaţia s-a refugiat
în păduri. O legendă transmisă din tată în fiu spune că o femeie, pe
nume Truţa, era şi ea refugiată în pădure. Fiindu-i sete, iese din pădure,
cu copilul în braţe şi se duce la un izvor aflat la baza unei rupturi de
teren. În timp ce îşi potolea setea, este surprinsă de strigătul unui tătar
ci.lre, într-o românească stâlcită, îndemna oamenii să iasă din ascunzişul
pădurii „că s-au dus tătarii". Femeia se ascunde într-un boschet de
,,boz" ce se afta deasupra izvorului. Tătarul, dând cu ochii de izvor,
pune barda jos şi se apleacă să bea apă. Truţa, într-un moment de
mare curaj, ia arma tătarului şi-l omoară. De atunci, acest izvor este
numit „Fântâna Truţi". Toponimice legate de năvălirile tătare, legate
de anumite întâmplări, se găsesc pe toată valea Someşului.
În 1758 sosesc veşti din Moldova şi din Maramureş că o nouă hoardă
tăt{irească stă gata de invazie, spre neliniştea şi groaza locuitorilor.
Oraşul Bistriţa ila măsuri de apărare, iar satelor din Valea Rodnei le
este transmis ordinul ca, în lipsa armelor, care le-au fost ridicate din
porunca magistratului, să se apere la nevoie cu pari, coase, topoare şi
furci. Ştiri despre sălbăticiile tătarilor vin şi de la Reghin. Liniştea,
câtă a fost, a dispărut iar din aceste sate.
·
Ciuma macină şi ea multe vieţi omeneşti. În Salva este semnalată
pentru prima dată în anul 1742, când mor mai mulţi oameni. In Năsăud
sunt 13 morţi şi 15 bolnavi. Din toate satele sosesc ştiri alarmante în
legătură cu ravagiile făcute de ,această boală. Morţii erau îngropaţi
noaptea în taină, aşa că nu s-a putut face o evidenţă exactă a acestora.
Prin 1830 .bântuie holera mai întâi în Moldova. La graniţă se iau măsuri
mai stricte şi cei veniţi din Moldov.a sunt ţinuţi în puncte de carantină.
Mulţi însă trec clandestin graniţa, obligând autorităţile să ia măsuri
drastice, care au ajuns până la pedeapsa cu moartea. Toate aceste mă
suri sunt însă zadarnice, holera făcând victime şi pe Valea Rodnei. în
Salva se mai semnalează cazuri de holeră şi în anul 1836 (ca de altfel
şi în alte sate)73_
Cu toate necazurile abătute pe capul populaţiei în timpul „graniţei
militare", în satele militarizate s-a observat un progres real în raport
Ct!l satele nemilitarizate. S-au înfiinţat şcoli în toate satele. În Salva,
încă înainte de 1800 s-a edificat un local de şcoală frumos şi destul
de încăpător pentru acele timpuri. Pentru şcolarizarea copiilor s-au
hiat măsuri drastice, deoarece se simţea o mare nevoie de elemente şco
larizate atât în armată, cât şi în administraţie. Mulţi copii din Salva ;iu
urmat, pe lângă cursurile şcolii din sat, cursurile şcolilor „triviale" din
72
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Zagra sau Telciu, unde, pe lângă alte discipline, se punea mare accent
pe• învăţare'l limbii germane. S-a dus o campanie susţinută pentru
cultivarea pomilor fructiferi, zona fiind deosebit de propice pentru
aceasta. În acest sens s-au luat măsuri ca în toate satele pe lângă şcoli
să ia fiinţă pepiniere. Mai mult, în 1841 s-a dat un ordin ca oamenii
care nu au sădit pomi fructiferi să nu se poată căsători, lucru urmărit
atât de biserică, cât şi de administraţia militară.
Destul de bine organizate erau şi transporturile şi comunicaţiile.
Poşta venea de două ori pe săptămână de la Bistriţa la Năsăud prin
călăreţi şi de aici se împărţea pe sate. După 1854 se înfiinţează o trăscrră
de poştă care putea lua şi călători şi venea de la Bistriţa la Năsăud
zilnic.
Desfiinţarea „graniţei militare" în 1851, cu tot greul ce apăsa pe
umerii oamenilor, a fost privită cu îngrijorare de satele grănicereşti.
Oamenii regretau ordinea şi disciplina cu care s-au obişnuit şi se temeau
că vechile probleme ce le-au avut cu saşii bistriţeni vor re.apare, lucru
ce s-a şi întâmplat. Bistriţenii au început din nou demersurile pentru
revendicarea unor pretinse drepturi asupra satelor din Valea Rodnei,
asupra munţilor şi pădurilor, drepturi pierdute - spuneau ei - odată
cu militarizarea. Opoziţia satelor româneşti a fost hotărîtă şi a durat
mai mulţi ani până când lucrurile sau clarificat şi definitivat. Delegaţiile trimise de satele grănicereşti la Viena au avut ca scop să convingă
,,curtea imperială" de veridicitatea drepturilor lor. Printre fruntaşii delegaţilor se afla şi învăţătorul Vasile Naşcu din Feldru, care a bătut de
patru ori drumul Vienei. Delegaţii au primit şi sprijinul lui Ioachim
Mureşan, jurist la Budapesta (născut în Rebrişoara), care i-a însoţit 74 .
în 1861 se dă o circulară vicarială care anunţă cum că delegaţia a
adus ştirea că la Viena s-a hotărît ca un „comisar împărătesc" să vină
,,în graniţă" şi din sat în sat să cerceteze situaţia, ca să pună pe grăni
ceri în drepturile lor, asupra fondurilor, pământurilor, pădurilor şi munţilor. În circulară se atrage atenţia bătrânilor satelor ce să vorbească
şi unde e cazul să arate că problema respectivă o va lămuri comitetul
din Năsăud ales anume pentru aceasta. Satelor li se mai anunţă că
fostul ţinut militarizat va forma un district aparte, ,,districtul Năsău
dului", cu administraţie proprie.
După desfiinţarea graniţei, comunele au hoărît în unanimitate ca
fondurile fostului district militar să nu se împartă, ci să se administreze
în comun, formând un fond din care urma să fie ajutaţi copiii merituoşi pentru a urma la şcoli „mai înalte". Roadele n-iaU întârziat, din
fostele sate grănicereşti ridicându-se, datorită acestui fond, mulţi oameni de seamă.
Şi păşunile alpine s-au folosit în continuare, respectându-se împăr
ţirea din 1807. Pădurile s-au exploatat în comun, fiecărei comune revenindu-i o suprafaţă împădurită proporţională cu suprafaţa împădurită
a munţilor ce-i poseda. Pentru a se evita abuzurile s-a elaborat „o lege"
privind modul. de administrare a pădurilor coIT1unale din fostul district
al Năsăudului.
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Fondurile grănicereşti au fost administrate conform înţelegerilor
în 1948, când toate ,averile grănicereşti au treG:ut în patrimoniul statu.lui75.
Nu pl!ltem încheia aceste „file de istorie" a comunei Salva şi indirect a celorlalte comune grănicereşti, fără a consemna o legendă transmisă pe cale orală şi care riscă să se piardă.
,,Încă înainte de 1700, printre alţi preoţi din Salv.a era şi unul Doroftei. La acesta a sosit într-o toamnă tc?irzie un om voinic, bun de lucru,
dar mut. »Mmtul« l-a slujit pe popă până în primăvară, când a dispărut.
lntr-o noapte, nu mult după dispariţia »mutului«, s-a pomenit popa cu
o ceată de oameni voinici care ,au bătut insistent la poartă p{mă au fost
primiţi înătintru. Spre mirarea lui popa a recunoscut în fruntea cetei
pe mutt1l care l-a slujit. Acesta, care nu era altul decât Pintea Viteazul,
i-a mulţumit popii pentru găzduirea din timpul iernii, apoi a cerut
slujnicei să-i .aducă „blidul" din care a mâncat toată iarna şi l-a umplut
cu galbeni, spunându-i acesteia că odată i l-a spălat în timpul şederii
lui la popă, odată îl umple cu galbeni, dacă i l-ar fi spălat mai des,
îl 1!.Implea de mai multe ori. Apoi, ceata s-a pierdut în noapte (auzită
de La Ştefan Pidu).
iniţiale până
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ZUR GESCHICHTE DER GEMEINDE SALVA
(Zusammenfassung)

Die Gemeinde Salva (Kreis Bistritz-Nassod) wird erstmals im Jahre 1245
urkundlich erwăhnt; iiber die weitere Entwicklung des Ortes geben zal:llreichere
spătere Dokumente AufschluD.
ln der '>Ozial-iikonomischen Entwicklung der Gemeinde konnen drei Zeitabschnitte unterschieden werden:
I. Die Periode zwischen der ersten urkundlichen Erwăhnung des Ortes im
Jahre 1245 und dem Beginn der Militarisierung des Someşul Mare-Tals (von Rodna
bin Mocod) durch die 6s terreichische Monarchie im Jahre 1 î62 wird insbesondere
durch den dokumentarisch belegten Widerstand der Einwohner gegen die besitznehmende Tendenz der Verwaltung der Stadt Bistritz geprăgt.
2: Mit cler Gri.indung des Grenzregimentes von Nassod im Jahre lîG2 und
bis zu seiner Aufliisung im Jahre 1851 erfolgte das sozial-okonomisci:le Leben der
Gemeinclt> im Gt>samtkontext cler rnilitarisierten Zont•. Es Sl'Î bl'nwrkt, daD l 7!i:l der
Aufstand der neurekrutierten Grenzsoldaten auf dem .,Mocirla"-Plateau stattfand,
die der iisterreichischen Krone den Treueeid verweigerten, weil das Herr~cherhaus
seine Versprechungen gegen[1ber den Rechten der Bewohner cler H Grenzorte
nicht eingehalten hatte.
3. Zwischen 1851 und 1948 entflammte der Kampf der Bewohner fi.ir ihre
Rechte von neuem. Durch die 1948 erfolgte Nationalisierung des gesamten Besitzes
(Weiden, Wălder, Gebăude) wurde der Kampf fi.ir die Erhaltung der fri'ther
erzielten Rechte gegenstandslos.
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