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Am să încep istoricul Bistriţei ceva mai de vreme pentru a explica
dezvoltarea oraşului şi mai ales pentru a explica rostul acestui oraş in
ambianta politică, geografică, socială, economică, culturală a acestei păr\i
ele tară care este nord-estul Transilvaniei. Aş înc�e mai de vreme pentru
a constata că aici, pe aceste meleaguri, înainte de colonizarea saşilor, a
trăit o popula,ţie care a lăsat urme în istoria lor, în toponimia lor. Ma1
întîi însuşi numele oraşului Bistriţa. Bistriţa este de origine slavă. Ni
meni nu ma,i contestă, însă, că atunci cînd au fost colonizaţi în acestO!
părţi grupuri de germani, la sfîrşitul sec. al XII-lea sau chiar începutu'.
sec. al XIII-lea, aici nu mai existau slavi. Ei fuseseră asimilaţi de populaţia
băştinaşă cu veacuri în urmă, ceea ce înseamnă că numele a fost transmis
de o populaţie română care continua să vieţuiască aici şi să-şi dezvolte
activitatea, să fructifice bogăţiile nord-estului Transilvaniei, să-şi îm
planteze prezenţa peste tot în aceste părţi.
De asemenea, în această parte de ţară se găseşte un sat care se nu
meşte Petersdorf în limba germană şi Petresfalu în ungureşte, care in
unele documente poartă numele de Petriş, în documentele vechi româ
neşti, ceea ce înseamnă că numele lui nu este nici nemţesc, nici maghiar ci
este de origine latină, de la Petra, aşa cum se găsesc asemenea nume şi
în Dobrogea şi în alte părţi ale ţării. Alte toponimice derivate din lati
neşte se găsesc aici, cum este Villa Magna sau Magna Villa care a fost
botezată de oficialitate Nagyfalu şi care avea înainte nume latinesc, do
vadă că nu era nici populaţie maghiară, nici nemţească atunci cînd aceasta
aşezare era un sat mare, fiindcă aceasta este semnificaţia numelui Magna
Villa, sat mare, aşezare mare. Poate fi luat în considerare din acest pun·.:t
de vedere şi numele satului Dipşa (Gypşa). Există în aceste părţi o aşezare
întărită, o ,,cetate " , pe care arheologii au scos-o la lumină la Şirioara. Teh*
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nica construcţiei acestei , .cetăţi" este asemănătoare, chiar foarte asemă
nătoare tehnicii de construcţie a "cetăţilor" de la Dăbica, Chiraleş, Mo
reşti. Moigrad. Ca şi a acestora, tot astfel şi începuturile "cetăţii" de la Şi
rioara sînt din sec. IX-X, deci inaintea pătrunderii ungurilor în Transil
vania şi a colonizării saşilor. Era o aşezare întărită a populaţiei băştinaşe
româneşti.
Odată cu aceste organizări sau reorganizări a societăţii, în mijlocul
obştilor se petreceau unele transformări, care duceau pe un drum nou,
acela al feudalizării. Şi pe aceste meleaguri existau obşti ţărăneşti puternice,
în depresiunea intercarpatică a subcarpaţilor interiori sau pe valea unor
riuri cum a fost rîul Bistriţa.
Aceste obşti săteşti aveau în frunte j uzi sau cnezi care au trăit in
aceste părţi multă vreme şi după aceea. In timpul acestor prefaceri s-a
întîmplat ca în Transilvania sau în această parte a Transilvaniei sau in
alte părţi, alături de populaţia băştinaşă, să se aşeze şi altă popula.ţie. Au
fost pecenegii pe aici, care au lăsat urme în toponimie, în acel Heidendorf,
acea Villa Paganica cum se numeşte în primele documente. Era. un
sat
al
păgînilor,
Heidendorf
însemnînd
satul
păgînilor,
a
dică a unei populaţii care nu era creştină, aşa cum erau pecenegii. Şi mc1
ca şi în alte părţi, pecenegii au dominat din punct de vedere politic,
fără să stăpînească efectiv teritoriile respective. Nici nu erau în număr
suficient pentru a putea stăpîni efectiv teritorii întinse. Erau şi pu
ţini şi nici nu erau obişnuiţi cu împrejurimile geografice cu relief înalt.
De aceea ei s-au aşezat, sau unele căpetenii ale lor s-au aşezat, în
diferite puncte, de unde controlau mai mult sau mai puţin regiunile în
conjurătoare, mai bine zis controlau cu ajutorul rep:rezentanţilor obştilor
săteşti româneşti, cu ajutorul acelor j uzi sau cnezi locali care le aduceau
din cînd în cînd daruri, dijme în animale mai ales şi participau, alături de
ei. la diferite expediţii în dreapta şi stînga, spre apus sau spre răsări t,
spre nord sau spre miazăzi.
Toate a,cestea ne îngăduie să afirmăm cu toată convingerea că
aceste meleaguri nu erau pustii aşa cum afirmau unii istorici
nu îndeosebi despre regiunea Bistriţei, despre aceste meleaguri, ci şi des
pre altele unde au fost aşezaţi coloniştii germani. Nu au fost de loc pustii,
n-au fost de loc deşarte de locuitori, ci erau populate, mai ra.r fireşte, fiindcă
nu numai în Transilvania era. atunci populaţie rară, ci pretutindeni în faza
de trecere sp:re feudalism densitatea populaţiei era destul de mică . In le
gătură cu populaţia, chiar în aceste momente de mari transformări se ob
servă un lucru demn de luat în seamă pentru înţelegerea evoluţiei ulterioare
a societăţii în general şi de asemenea, a societăţii din aceste părţi. Este
pragul de trecere de la veacul al X-lea la veacul al XI-lea, care în isto
riografia europeană se obişnuieşte a. fi numit mai nou "Anul O Mie" .
,.Anul O Mie" nu înseamnă un an oarecare, ci o perioadă istorică mai
lungă. O perioadă cînd într-adevăr se petrec în toată societatea europea
nă transformări care deschid porţile spre alte rînduieli sociale şi politice.
In perioada aceasta, încetînd năvala altor popoare călăreţe sau a
cestea fiind mai puţin frecvente în comparaţie cu perioadele dinainte şi
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mai puţin distrugătoare ca şi înainte, populaţia a putut ieşi din depresi
unile unde stătuse ascunsă mai multă vreme, spre cîmpii, spre plaiuri.
A putut să cultive terenuri mai întinse, poienile pădurilor s-au lărgit şi
astfel comunicarea între oameni a fost mai lesnicioasă, mai uşoară şi, o
dată cu comunicarea, schimbul de produse, schimbul de idei, schimbul de
gînduri, schimbul de idealuri şi de aspiraţii. Populaţia fiind un fac
tor de civilizaţie deosebit de important, astăzi pretutindenea in
lume populaţia este socotită ca un element component determinant al evo
luţiei societăţii. Desimea populaţiei înseamnă posibilitatea mai mare de
organizare, înseamnă o producţie sporită a bunurilor materiale, înseamnă
o lărgire a culturilor de toate felurile, înseamnă o consolidare a aşezări-
lor, înseamnă legături sau raporturi foarte strînse şi neîntrerupte intre
diferite regiuni, între diferite aşezări, înseamnă, cu alte cuvinte, un schimb
de civilizaţie, înseamnă un spor de cultură şi civilizaţie.
Cînd au fost colonizaţi saşii, ei au găsit un teren pregătit, un teren ca
re aştepta un spor de populaţie. Nu era un teren nelucrat, nu este vorba
să fi venit colonişti aici şi să fi făcut minuni dintr-un pustiu, ci s-a adău
gat un spor de experienţă, fiindcă cei veniţi, fără îndoială, aveau o ex
perienţă, se găseau la o anumită etapă de dezvoltare, astfe]
încît împrumuturile
au fost reciproce. In felul acesta trebuieşte
înţeleasă legătura dintre poporul român şi populaţiile aşezate ulteriui'
aici. O reciprocitate de experienţă, un schimb de cultură, de civilizaţie,
unii dînd mai mult într-un domeniu, alţii dînd mai mult în alt domeniu.
Cînd acea3tă parte de ţară a putut fi astfel organizată, indată s-a
sesizat însemnătatea din punct de vedere economic a aşezării de pe Bis
triţa. Era un punct de încrucişare de drumuri nu numai pentru Transil
vania dar şi peste Carpaţi. Acest fapt explică împrejurarea că Bistriţa 3
putut deveni în curînd un tîrg sau un oraş, fiindcă la invazia tătarilor.
deci în 1 24 1 , Bistriţa e pomenită în anumite izvoare ca oppidum şi civitas,
o aşezare mai dezvoltatil din punct de vedere economic şi din punct de
vedere politic.
Dacă a putut fi civitas, un oraş incipient fireşte, înseamnă că po
ziţia sa geografică şi poziţia sa economică i-a facilitat această dezvoltare.
Şi aceste condiţii care i-au uşurat dezvoltarea au fost fără îndoială legă
turile în dreapta şi în stînga pe întinsul Transilvaniei şi mai ales legătu
rile peste Carpati. Bistriţa, Braşovul, Sibiul îşi datorează dezvoltarea toc
mai acestor legături cu Ţările Române de dincolo de Carpaţi, de la sud şi
est de cununa munţilor. Acesta a fost începutul şi aceasta a fost dezvol
tarea. Este adevărat că asemenea altor oraşe, altor aşezări cu caracter ur
ban incipient, Bistriţa, cu prilejul marei năvăliri tătaro-mongole din 1 241 ,
a avut mult de suferit. Şi Rodna şi Bistriţa şi aşezările din jur, fiindcă pe
aici, prin aceste părţi a fost unul din drumurile pe unde o coloană tătaro
mongolă şi-a îndreptat paşii spre cîmpia Tisei, spre rîul Sajo, unde a avut
loc lupta din aprilie 1 241 cu armata regelui Bela al IV-lea.
A suferit Bistriţa însemnate pierderi de oameni şi de bunuri. A su
ferit ca şi Rodna, ca şi Clujul, ca şi Sibiul, ca şi Alba Iulia, ca şi Oradea
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şi de aceea după retragerea tătarilor, o perioadă de timp a avut nevoie
'Cle refacere, de refacere din punct de vedere economic, de refacere din
punct de vedere urbanistic, de refacere din punct de vedere politic. Şi a
semenea refaceri nu s-au petrecut de pe o zi pe alta şi nici de la un an la
altul . Distrugerile au fost atît de însemnate· încît a fost nevoie de o pe
rioadă mai lungă, o perioadă de cîteva decenii pînă cînd din nou, in ulti
mul deceniu al veacului al XIII-lea - 1 290 - 1 2 9 1 , Bistriţa este socot.itâ
un oraş incipient. Sînt pomeniţi în acest deceniu ultim al veacului al
XIII-lea "cetăţeni" (cives), orăşeni din Bistriţa cu numele, dar şi o categorie
întreagă, un grup intreg de oameni aşezaţi aici.

Fig. l.

-

Bistriţa la 1666, după o gravură de H. J. Schollenbergen

De la această dată nu s-a mai petrecut o asemenea tulburare ca a
ceea din 1 24 1 . Bistriţa n-a mai fost nevoită să facă eforturile care le-a fă
·cut după aceste evenimente pentru refacerea ei. Dimpotrivă, cu fiecare
an îşi adaugă un spor de prestigiu în viaţa economică, în viaţa politică şi
în viaţa culturală. Cu fiecare an, orăşenii din Bistrita îşi sporeau venitu
rile. bunurile materiale, astfel încît încetul cu încetul a fost socotit oraşul
acesta drept unul dintre cele mai de seamă din Transilvania.
In veacul al XIV-lea oraşul Bistriţa (civitas Bistricia) este aminti l
şi socotit printre cele patru-cinci oraşe mai mari ale Transilvaniei şi ca nu
;măr al populaţiei şi ca organizare politică şi ca urbanistică. Este socoth
�totdeauna după Braşov, Sibiu, Cluj, alături de Sighişoara C::J. importanţă
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şi ca mărime. Această estimare a importanţei lui se bazează pe o realitate
care nu poate fi contestată, fiindcă este demonstrată de viaţa ce se des
făşoară pe aceste meleaguri sau în acest oraş. In asemenea condiţii priel
nice, printr-un schimb tot mai intens de bunuri materiale şi culturale cu
Moldova, cu nordul Moldovei mai ales, oraşul Bistriţa se aşează din ce în
ce mai bine, devine tot mai important, încît pe la mijlocul veacului al
XV -l ea este soootit, cum am spus, printre oraşele mai mari ale Transilva
niei, cu o populaţie in j ur de 3.500 de locuitori .
Veţi zîmbi, fireş te, la această cifră în raport cu a,ceea a Bistriţei
de azi. sau cu ceea ce sînt alte oraşe astăzi. Dar pentru vremea de atunci
şi pentru condiţiile Transilvaniei, Bistriţa este socotită al patrulea sau al
cincilea oraş ca populaţie şi ca bogăţie. Braşovul stătea pe locul întîi, Si
biul şi Clujul pe locul doi şi trei, Bistriţa pe locul al pa,trulea sau al cincilea
alături de Sighişoara. Î n aceea vreme aici în oraş se dezvoltă meşteşugurile,
fiindcă acestea constituiau baza economiei orăşeneşti, iar populaţia meşte
şugărească ocupă primul loc, ia,r cea negustorească al doilea.
Ca şi alte oraşe, populaţia meşteşugărească a constituit elementul
productiv şi elementul activ. Această populaţie meşteşugărească era, intr-a
poc-imă fază, şi cea care-şi valorifica produsele meşteşugăreşti. Lipsea in
termediarul pentru vremea aceea, negustorul cu rolul său de mai tîrziu,
Fireşte, nu lipsea cu totul, în sensul că atunci cind produsele meşteşugă
reşti căutau o piaţă mai depărtată, cînd meşteşugarul, patronul de ate
lier. nu putea să lipsească mai mult din atelier, pentru a-şi urmări produ
sele pină departe în Moldova, sau pînă la Lwow (Lemberg), sau pină la
Cracovia. atunci intervenea intermediarul, negustorul. lnsă pe piaţa loca
lă şi pe cea împifejmuitoare, meşteşugarul era şi negustor, îşi vindea di
rect mărfurile, fie că le vindea pe bani, fie că le dădea in schimbul unor
materii prime furnizate de sătenii din j ur pentru produsele meşteşugurilor
respective. Nu este nici de mirare şi nu este nimic inexplicabil in faptul că
aici la Bistriţa se pomenesc cele dintîi începuturi de organizaţii meşteşugă
reşti. In 1360 se pomeneşte într-un document o ceartă şi un proces intre
postăvarii şi măcelarii din Bistriţa. Se certau cele două categorii de meşte
şugari pentru desfacerea produselor textile, a postavului. Postăvarii pre
tindeau exclusivitatea - un fel de monopol. Impotriva acestora, măcelani
se baza.u pe vechi privilegii care le permiteau şi lor, ca alături de produ
sele proprii de carne, să desfacă şi postav. Cu alte cuvinte, exista aici un
număr însemnat de meşteşugari din aceste două branşe sau două meşteşuguri.
Este greu a afirma că aceste două branşe sau aceste două meşteşu
guri erau acum, în 1 360, organizate in bresle. Faptul însă că nu este vorba
de tmul sau altul dintre meşteşugarii bistriţeni, ci de grupuri de meştc
şugari, presupune un început de organizare şi această presupunere este
adeverită de un fapt petrecut cu 1 7 ani după aceea, atunci cind la 1376 ,
iarăşi pentru întîia dată in or�ele Transilvaniei şi în acelaşi an cu Si
biul, sînt pomenite breslele bistriţene chiar cu numele care de obicei de
semnează asemenea organizaţii meşteşugăreşti şi anume cu numele de
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fraternitates, conununitates. In acest an, deci în 1376, breslele din Bistriţa
obţin un privilegiu pentru reînnoirea statutelor lor, ceea ce înseamnă că
au existat nişte statute mai vechi care nu mai corespundeau evoluţiei
oraşului şi a meşteşugurilor respective, ci trebuiau reînnoite ; aceasta în
seamnă că la 1360 putea exista asemenea organizaţii breslaşe care bene
ficiau de nişte statute de organizare. Şi interesant pentru împrejurările
Bistritei că aceşti meşteşugari se înţelegeau foarte bine cu producătorii
de vinuri din împrejurimi, încît cereau ca ei să colaboreze şi mai departe,
ca în noile statute să se stipuleze această colaborare în activitatea lor. Se
explică foarte uşor această colaborare, deoarece şi aici ca şi în alte părţi,
meşteşugarii aveau în jurul oraşului grădini plantate cu viţă de vie, astfel
mulţi dintre ei, cei mai înstăriţi, erau şi viticultori.
!n aceste condiţii, Bistriţa începe să se impună, să se impună nu nu
mai pe piaţa Transilvaniei, în rivalitate cu Sighişoara, Sibiul, în rivali
tate cu Clujul uneori, pentru desfacerea unor produse, pentru desfacerea

Fig. 2.

-

Poarta d e est a oraşului.

locală sau în alte oraşe. Şi nu este nimic de mirare că acum Bistriţa este
socotită pentru Moldova un loc im�:>artant de aprovizionare cu produse
meşteşugăreşti. Nu se înţelegea Bistriţa fără Moldova şi nordul Moldovei
fără Bistriţa. Negustorii bistriţeni treceau în Moldova fără nici o greutate,
iar moldovenii veneau la Bistriţa iarăşi fără nici o greutate.
Oficialitatea, adică magistratul din Bistriţa, era înţeles cu oficiali-

www.cimec.ro

17

tatea din Moldova, să înlesnească pe cît posibil această circulaţie a bunuri
lor dintr-o parte în alta a Carpaţilor. Aşa de frecvente şi aşa de numeroa
se erau aceste produse, care treceau Carpaţii din Bistriţa, din Sibiu, din
Braşov încît pe la mijlocul veacului al XV-lea, producătorii moldoveni
;imţeau o concurenţă din partea acestor negustori ardeleni. Incepuse şi
n Moldova societatea să se închege mai bine. Incepuse şi în Moldova să
se dezvolte tîrgurile, să se aşeze aceste tîrguri. Exista şi în Moldova pro
:lucţie, dacă nu identică, asPmănătoare ca valoare, ca volum, ca specia
itate cu aceea din Bistriţa. De aceea meşteşugarii moldoveni şi negusto
·ii moldoveni se pling deseori de concurenţa semenilor lor din Transil·
V<'.nia, din Bistriţa, cerînd să se precizeze drepturile acestor negustori
�are treceau din Transilvania în Moldova, să se precizeze cu mai multă
impezime în sensul de a nu produce perturbaţii în activitatea meşteşu
:?;ărească din această ţară. Desigur, că asemenea plîngeri au avut ecou u
r�eori şi nu au avut ecou alteori. Au avut ecou atunci cînd în Moldova şi
in Ţara Românească a existat o autoritate extinsă pe întreg teritoriul, cînd
:oe manifestă tendinţele de centmlizare ale statului, cînd autoritatea dom
r�ească era efectivă şi în oraşe şi tîrguri şi pe moşiile boiereşti. Cînd însA
'l.ceastă autoritate a puterii centrale lipsea, sau era mai slabă, atunci con
curenţa se manifesta cu mai multă putere, fiindcă stipulaţiile erau negli
iate, erau schimbate de domnia însăşi care beneficia de pe urma schim
�ului de produse, de pe urma negoţului cu produse din Transilvania.
In a.ceste condiţii, ora-;;ul Bistriţa se poate organiza mai bine pe la
]nceputul veacului al XV -lea. atunci cînd unele oraşe din Tra,nsilvania
obtin drepturi de a se înconjura cu ziduri, pe la 1 409, pe baza privilegiilor
t·egelui Sigismund de Luxemburg. De acest drept beneficiază şi Bistriţa.
Bistriţa se înconjoară, ca şi ClujuL ca şi SibiuL ca şi Braşovul cu un brîu,
m o centură de ziduri, devenind un ,,oraş regesc" (civitas regalis Biztri
ciensis), un oraş liber (li bera civitas Bistricia). Şi astăzi se păstrează frag
mentar urmele zidurilor cetăţii. Cine priveşte o stampă de la 1 666 (fig. 1 )
l'a vedea limpede care era urbanistica oraşului din acea. vreme. Erau a
ceste ziduri împanate de jur împrejur de o mulţime de bastioane, de tur·
!luri. turnurile breslelor : şi erau aceste ziduri apărate de două porţi mad
de intrare, de la est şi de la. vest, (fig. 2) porţi care erau păzite de vameşi,
vameşii oraşului şi totodată de oameni angajaţi, plătiţi de bresle pentru
siguranţa orăşenilor. Viaţa se desfăşoară între zidurile oraşului, dar se des
făşoară în aceea.şi vreme şi în afara lor, de jur împrejurul lor. In oraş, care
�uprindea o suprafaţă relativ mică, puteau pătrunde şi se puteau aşeza,
puteau vieţui oamenii cu stare materială mai bună, acel patriciat urban
�um se numea el, adică meşteşugarii mai înstăriţi, negustorii mai bogaţi
şi unii meşteşugari de rînd care făceau parte din bresle. Ceilalţi nu aveau
dreptul de "cetăţenie", cum se spunea. Era o mare afiuenţă spre oraşe a
tun ci, nu numai spre Bistriţa, nu numai spre oraşele din Transilvania, ci
;pre oraşele din toa.tă Europa, fiindcă oraşele beneficiau de statute proprii, potrivit cărora cei aşezaţi în oraşe se credeau oameni liberi, adică nu
�ai erau supuşi unui feudal, unui stăpîn de pămînt din jurul oraşului,
1
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Fig. J.

-

Casa argintarului (astăzi localul
www.cimec.ro
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sau de la o mai mare depărtare. Neputînd pătrunde în oraş toţi cei ce ar
Ji dorit, mulţi se aşezau împrejurul zidurilor. Nu puteuu pătrunde fiindcă
breslele organizate destul de puternic erau geloase pe privilegiile lor şi
erau foarte atente de a elimina orice concurenţă. Orice nou venit era. un
concurent, orice om nou aşezat între zidurile oraşului devenea .. o primej
die pentru monopolul de breaslă.
Dar această pază atît de severă a zidurilor, a intrării înlăuntrul ora
�ului, n-a putut fi perfectă, n-a putut fi fără nici o breşă. Pe aceste breşe
se strecura.u încetul cu încetul cei dinafara zidurilor înlăuntrul oraşului.
Mai ales atunci cînd se întîmplau unele mişcări de mare amploare, unele
mişcări populare, breşele acestea se lărgeau şi posibilitatea de pătrun
dere sporea. S-a întîmplat la 1437. Chiar dacă răsculaţii nu au pătrun<s
)n oraşul Bistriţa, însă au ajuns în jurul oraşului pe la Floreşti (Vireag;,
unde ră.scoala a fost în toi. S-a întîmplat de asemenea în 1 5 1 4 cînd răscu
Jaţii ajung încă odată în aceste părţi pînă la Viţa şi pe moşiile Dragfieşti
Jor din imprejurimi. Or totdeauna, în asemenea împrejurări plebea oră
şenească care pătrunse2.e cum putuse înlăuntrul zidurilor şi mai ales ple
bea. dinafara zidurilor era solidară întrutotul cu oropsiţii de pe ogoare, cu
\ăranii răsculaţi.
Cu ajutorul acestei plebe, a acestei sărăcimi a oraşelor,
răsculaţii
pătrund uneori chiar înlăuntrul zidurilor, cum s-a. întîmplat la Aiud, la
Cluj, !'au probabil la Dej sau la Turda. Dar chiar şi la Bistriţa, teama i-a
făcut pe oră:,eni să fie mai îngăduitori, să fie mai liberi în concep�ii, pînă
+recea primejdia, adică rigiditatea să dispară pentru un moment şi în aces
ie momente pătrunde plebea, pătrunde sărăcimea din jurul zidurilor şi
�poreşte sărăcimea dinlăuntrul zidurilor. Nu este vorba de o democratizare
a societăţii orăşenesti încă. Nu este vorba de o schimbare a structurii pro
i'esionale,
economice sau sociale a oraşului. Este vorba de o îm
prospătare a acelei categorii sociale orăşeneşti care va presa permanent
:=-;prc o lărgire a participării la conducerea oraşului şi la beneficiile de iJe
:Jrma comerţului pe care îl făcea oraşul. Patriciatul îşi pierde din ce in
magiştrii,
2e mai mult însemnătatea. Patriciatul vechi, acel alcătuit din
'Wbili în general, fiindcă şi în Bistriţa, ca şi în alte oraşe a existat mai întîi
un patriciat alcătuit din aceşti nobili. Pînă pe la începutul veacului al
�nV-lea, conducerea oraşului au avut-o în general aceşti reprezentan�i
:1i nobilimii, care şi-au construit case, care îndeplineau anumite func�ii
aici în oraş
, sau în jurul oraşului. Pe măsură ce meşteşugarii şi negustorii
:-poresc ca număr şi se întăresc din punct de vedere economic, importanţa ve
t:hiului patriciat scade şi se alcătuieşte, încetul cu încetul, un nou patriciat.
format din ace.) ti meşteşugari şi negustori mai înstăriţi. O perioadă de fimp,
din veacul al XIV-lea pînă în veacul al XV-lea, acest nou patriciat domi
nă. Din sinul său sînt aleşi juzii, din sînul său sînt aleşi juraţii oraşului,
�1dică primarii cu alte cuvinte şi consilierii oraşului care formau împre
ună municipalitatea sau sfa.tul oraşului (universis villicis seu iudicibus,
.inratis . .. de Bezterce}. Sfatul orao;;ului, era organul care conducea viaţa
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urbană şi în Bistriţa ca şi în alte părţi ale Transliva.niei sau ale Europei.
Cînd însă pătrund în mijlocul acestui patriciat elemente din categorii so
ciale mai modeste, breşa se lărgeşte şi însăşi participarea la conducere a
orăşenilor mai modeşti sporeşte ca număr, şi astfel se amestecă şi ca po
ziţie socială Chiar dacă n-au reuşit foarte mulţi să ajungă j uzi, dintre
meşterii de rînd, juraţi au fost destul de mulţi şi ei era,u aceia care ale
geau judele. Ei erau aceia care aveau cuvînt la luarea unei hotărîri
In felul acesta putem vorbi de un spirit mai democratic în societa
tea Bistritei, ca şi în societatea altor oraşe, mai ales că acum împrej uri
mile Bistriţei ajung la o organizare politică tot mai bine conturată, tot
mai bine cristalizată. Bistriţa se pomeneşte ca un comitat încă din anul
1222. un comitat cu nişte fruntarii, nişte margini mai puţin fixe. aşa cum
erau de altfel toate aceste organizaţii administrativ-locale. Centrul, se ştie.
era în oraş, marginile comitatului se lărgeau, se strîmtau după împrej u
rări. De aceea la 1 222 nu există încă un comitat cu margini precise, imua
bile. Mai bine conturat este la sfîrşitul veacului, pe la 1 274, cînd sînt c,
mintiţi aici comiţi şi de cînd apoi reprezentanţii aceştia administrativi vor
fi într-o continuitate neîntreruptă. Chiar dacă Bistriţa va fi cînd un dis
trict (districtus) la, 1 3 1 6, cînd un scaun (sedis) la 1 330 din punct de vedere
administrativ, in fruntea lui era un comite ales de voievodul Transilvani'2t
ti erau nişte j uzi ai nobilimii, iarăşi desemnaţi de nobilimea din comitat.
In felul acesta a putut pătrunde în oraş şi o populaţie venită din alte
părţi, dar ridicată şi din teritoriul comitatului care va avea, un rol de j ucat
de multe ori chiar şi în istoria Transilvaniei în general. Ajungem astfe�
la un moment important, la vremea lui Iancu de Hunedoara., cînd el este
investit cu titlul de comite perpetuu al Bistriţei. Era fără îndoială o răs
plată a meritelor acestui vajnic luptător pentru independenţa Transilva
niei şi a celorlalte două ţări româneşti, fiindcă el reuşise să pa,troneze şi
chiar uneori să conducă efectiv atît Ţara Românească cît şi Moldova, pe
lîngă Transilvania. Nu este o întîmplare că Iancu de Hunedoara a fost nu
mit comite perpetuu al Bistriţei şi nu în altă parte. A fost numit a1c1.
fiindcă aici în aceste părţi există o bază socială faţă de care a fost foarte
atent totdeauna şi care, la rîndul ei, a fost atentă faţă de Ia.ncu de Hu
nedoara. Era aici în districtul Năsăudului sau al Rodnei o populaţie ro
mână, formată din ţărani liberi şi numeroşi cnezi. Această ţărănime liben1
şi aceşti cnezi şi din districtul Rodnei ca şi aceia din Hunedoara, ca şi a
ceia din Banat, ca şi aceia din Maramureş, au constituit totdeauna, una din
forţele principale militare ale lui Iancu, unul dintre stîlpii de susţinere a
politicii sale. Aşa se explică faptul că tocmai aici la Bistriţa a obţinut el
acest însemnat titlu de comite perpetuu. In vremea aceasta şi oraşul şi
comitatul se bucurau de prestigiu în toată ţara Transilvaniei, pentru ros
turile oraşului şi pentru importa.nţa localităţilor şi comitatului în general.
Acum in veacul al XV-lea, relaţiile cu Moldova sint atit de strînse,
încît de aici îşi duceau foarte mulţi domnitori produse. Aici îşi trimiteau
·
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·..;r.ii moldoveni tinerii pentru a-şi face ucemc1a, pentru a învăţa diferite

;neserii şi meşteşuguri. Acest prestigiu la care ajunsese acum, la mijlocul
.-eacului al XV-lea, Bistriţa şi comitatul Bistriţei. explică ceea ce se ve�
in1_impla în veacul următor, cînd moldovenii Ş_tefan cel Mare şi urmaşii
:ui. spre Bi stri ta î"i îndreptau atenţia de multe ori cînd se găse'3.u în mo
:-::.cnte de cumpănă, n u numai din punct de vedere economic, dar şi politi
<o-TY'ilitar. Legătnrile cu marginea răsăriteană a Transilvaniei, au fost atî�
de frecvente, incit granita realmente nici nu exista. De aceea în veacul
următor. Petru Rareş, pe lîngă stăpînirile mai vechi, Cetatea de Baltă $Î
Ciceul, obţine Unguraşul. Rodna, obţine şi Bistriţa cu cele 23 de sate. Nu
este întîmplător faptul că eforturile lui aici spre Bistriţa se îndreaptă şi
mststenţe1e lui pentru stăpînirea Bistriţei au fost atît de mari, atît de re
note�te, încît voievodul Transilvaniei a fost nevoit s!l cedeze acestor pre
siuni pentru a-1 avea aliat şi sprijinitor pe domnul Moldovei. Nu este tn
timplător acest fapt, deoarece acum. la inceput de veac al XVI-lea, in
Bi ::: lriţa existau cel puţin 32 de branşe meşteşugăreşti organizate in bresle.
Era după Braşov, Sibiu, Cluj oraşul cu cele mai multe şi mai bine organi
zate bresle. Dintre acestea, fără îndoială breasla postăvarilor, breasla aura
nwr sau argintarilor (fig. J), breasla fleraruor, breasla tauruonlor de ar
me.breasla croitorilor etc au jucat un rol important. Se mai adaugă a.curn
un lucru nou. semnificativ : apar nişte meşteşuguri care indică starea de
dezvoltare a cul turii şi civilizaţiei oraşului. Apa,r meşteri care fac ceasuri)
apar farmacişti (apothccari) - mai întîi unul Andrei Italianul (ltalus) şi
rl upă aceea urml cu numele Eustatiu Wiener. ceea ce înseamnă că oraşul,
Bistriţa depăşise marginile unei preocupări cotidiene, că nevoile populatiei
pre tindeau asemenea îndeletniciri noi pentru comoditatea oraşului, pentru
ca l ocuitorii lui să-şi facă viaţa mai plăcută, pentru a se încadra în civili
zatJa europeană a vremu. De aici îsi duceau moldovemi mesteri. oen tru
a-şi repara ceasurile sau îşi duceau medicamente din farmaciile bistriţene
sau acelea făcute de farmaciştii respectivi, pentru că atunci farmaciştll
erau mai mult decit cei de astăzi, e1 înş1ş1 îşi 1aceau medicamentele din
plante, după învăţătura lor şi după nişte reţete care erau cunoscute în lu
mea farmaceutică. Este un moment important şi pentru rosturile oraşului
;n viaţa economică şi viata politică a moldovenilor şi Moldovei. Bistriţa ob
ti ne. alături de Sibiu şi Cluj, dreptul de a bate monedă proprie, pondera
d"' Bistriţa (ponderis Bystricensis).
Cine-şi va lua osteneala să urmărească documentele, va constate.
fără prea mare greutate corespondenţa aproape zilnică intre Bistriţa :;;i
::VIoldova. Această corespondenţă păstrează doar un fragment de realitate.
Documentul înseamnă materializarea unui raport juridic sau a unui ra
pcrt economic ori pol i tic a unei realităţi culturale. Viaţa fiind mai com
plexă nu putea fi reflectată în documentele vremii ; nici chiar astăzi, prin
mijloacele de informaţie atît de diversificate. atît de amole, viaţa nu poate
.i.i pr:nsă totdeauna şi în totalitatea ei în scripte, cu atît mai puţin atunci
-c·:nd aceste preocupări pentru inscrisuri
era,u cu mult mai modeste.
.

·
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Dar chiar şi în această situaţie, cînd documentul exprimă un frag
ment de realitate doar, aceste legături sînt atît de frecvente şi intense,
încît înving obstacolele.
Este momentul, pDate, de maximă dezvoltare a oraşului medieval,
fiindcă de pP. la iumătatea veacului al XVI-lea. se observă în toată aceas
tă parte a Europei mari transformări. Datorită acestor mutaţii de ordin
politic care se petrec aici, mai exact datorită instaurării dominaţiei turceş li
care, ca şi orice d ominaţie, de altfel. a însemnat o piedică �n dezvoltarea
liberă a societăţii din ţara. respectivă - chiar dacă turcii nu s-au ameste
cat prea intens şi prea direct în viaţa internă a celor trei ţări româneşti.
Aşa s-a întîmplat şi cu
Transilvania şi cu Ţara Românească şi cu
Moldova. Prin faptul că aceste ţări erau obligate la diferite daruri, peş
cheşuri, tributuri, alimente, ma,terii prime, oameni şi aşa mai departe, dez
voltarea lor era împiedicată într-un grad superior.
M-am străduit să vă readuc în minte unele lucruri pe care mulţi poate
le cunoaşteţi. Totuşi, socotesc că pentru respectul pe care-I datorăm acelo
ra care au făurit o viaţă materială şi spirituală pe aceste meleaguri, eram
dator cu această evocare.
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BRE VE HISTOIRE DE LA VILLE BISTRITA
,
La localite Bistriţa, situee au nord-est de la Transylvanie, commence
son existence bien avant de'etre attestee dans des documents et bien
aL·ant la colonisation des Saxons guand la population roumaine autoch
tone. etant or9anisee en communautes villageoises avait, commnP. chef.>
des juges ou des knezes,
L'emplacement de la localite dans un point important de carrefour
cles chemins non seulement pour la Transylvanie, mais aussi au de Zd
des Carpathes, a favorise le developpement du village et la transformation
ele celui-ci en ville avec des metiers et des commercants. Au temp de l'in
t·asion tataro-mongole ele 1 241 le caractere urbain de la localite est
prouve par le fait qu'il etait nomme oppidum, civitas, mais cette invasion
lui a ralenti le developpement.
La periode d'apres l'invasion de 1 241 a impose d la population de>
efforts accrus pour refair la ville. Aussi, depuis le XIV -e siecle Bistriţa
compte parmi les quatre ou cinq villes les plus importantes de Tran
sylvanie. Vers 1367 on parle des associations des metiers d Bistriţa sur
nommees Iraternitates. communitates, qui ont obtenu le droit de renou
<·eler leurs status, ce qui confirme leur existence bien avant cette date.
Au debut de XVI-e siecle il y avait d Bistriţa au moins 32 branches des
metires organisees en a.�sociations. A ce temps Bistriţa s'impose deja tant
sur le marche de Transylvanie, d câte de Braşov, Sibiu, Sighişoara etc.,
quant sur le marche de la Moldavie.
Le fait que dans les environs de Bistriţa, au district de Năsăud
et de Rodna, il y avait une base sociale formee de paysans libres et de
nombreux knezes, explique la nomination de Iancu de Hunedoara co
mme comte perpetuel de Bistriţa d cette epoque.
L'instauration de la souzeranite turque dans les pays roumain.s,
l'immixtion des turcs dans la Vie politique et economique dţ;!S trois prin
cipautes roumaines a marqu e quand meme un serieux obstacle- dans le
cleveloppement de la societe de ces pays, mais pas un arret.
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Fig. l. - Bistrita eu 1666, d'apres one gravure de H. 1. Sch ollenbergen.
Fig. 2. - La porte de l'esl de la viile.
Fig. 3. - Maison de J'orievre, (aujourd'hui la musee du departement).
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