VALORIFICAREA TRADIŢIIL OR AR TIS TICE ŞI CUL TURALE
PE PLAIURILE BIS TRIŢEI ŞI ALE NASĂUOULUI
POMPEI ŞTEFANESCU
IOAN ANUŢA
Inceputurile culturii de masă pe plaiurile judeţului nostru se pierd
in negura vremurilor.
Ca rezultat al strădaniilor seculare, adesea plătite cu jertfe grele, la
inceput pentru condiţii omeneşti de viaţă materială şi spirituală, iar mai
apoi - în ultimele decenii - pentru continua îmbunătăţire a. acestora,
pe tulpina veche a trecutului cultural al acestor meleaguri creşte şi se
:lezvoltă azi altoiul nou al unei culturi socialiste, multilaterale.
Aşezării� acestor meleaguri se caracterizează a,zi nu numai printr-un
�'1 ou mod de organizare a economiei, printr-o viată mai îmbelşugată, prin
:r-un nivel de trai tot mai ridicat, ci şi printr-o viaţă mai frumoasă, plină
de împliniri spirituale .
. . . S-au înfăptuit multe în a,ceste locuri, prin hărnicia şi munca în
frăţită a oamenilor. Au apărut noi unităţi economice, au fost puse pe
baze noi şi consolidate cele existente. S-au înălţat şcoli, au fost construi
te cl i s pc n s are, aşezăminte de cultură. fig. 1). Mutaţiile materiale au generat,
firesc, mutaţii fundamentale în felul de a fi al oamenilor, în gîndurile lor,
in modul de a privi şi preţui permanenta devenire ce se petrece sub ochii
1 llr spre mai bine, în felul de a recepta valorile artei şi culturii.
De-a lungul anilor, muncii cultural-educative de masă i s-a adăugat
un cadru nou, ma,terial şi organizatoric, optim, lucru ce a facilitat împle
tirea organică a muncii de difuzare a ştiinţei şi culturii cu stimularea şi
Jezvolta.rea creaţiei artistice locale, aceasta constituind o expresie a grijii
pe care partidul şi sta,tul nostru o manifestă pentru satisfacerea cerinţe
lor spirituale mereu crescînde ale oamenilor. Crearea şi dezvoltarea unei
vaste reţele de instituţii de cultură constituie expresia cea mai elocventă
a progresului multilateral realizat în domeniul transformării culturii în
bun al întregului popor.
Avem înainte cîteva cifre statistice extrem de elocvente, la care vom
face unele referiri. Oricum, latura cantitativă a fenomenelor nu poate fi
neglijată şi tocmai de aceea se vorbeşte atît de des despre graiul cifrelor,
despre semnificaţia lor.
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Sugestiv pentru varietatea care caracterizează peisajul
culturale de masă este şi următorul tablou comparativ :
Ins ti tuţii culturale de masă :

1 944

1 . Cămine culturale

65

3. Biblioteci
4. Muzee
5. Cinematografe

27

2. Ca.se d e eul tură

16

l

instituţiilor
197 1
1 97
4
230
5
1 31

Ce răspunde deci anul 1 944 la unele din cele 5 rubrici ? Nici o casă
de cultură, un singur muzeu, şasprezece cinematografe etc. Comparaţia
numărului instituţiilor culturale care funcţionau odinioară pe meleaguri
le judeţului nostru cu cel existent în anul 1 97 1 , ne ara,tă creşteri conside
rabile : de 3 ori mai multe cămine culturale, de aproape 9 ori mai multe
biblioteci, de peste 8 ori mai multe cinematografe şi aşa mai departe.
Faţă de anul 1 938, cînd numărul căminelor culturale existente pe ra
za j udeţului nostru era de ordinul unităţilor, prin grija organelor locale

I'ig. 1.
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Casa de cultură din Năsăud.
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de partid şi de stat, prin contribuţia şi entuziasmul maselor de oameni ai
muncii, s-a ajuns ca i n anul acesta 1 55 cămine culturale să-şi desfăşoare
activitatea în sedii prcprii, dotate cu mobilier corespunzător şi obiecte de
practică culturală.
Cine trece pentru prima oară prin judeţul nostru, rămîne plăcut im
presionat de impunătoarele construcţii ale căminelor culturale din : Bu
rlacul de Jos, Burlacul de Sus, Corvineşti, Feldru, Fîntîniţa, Gledin, Leşu,
Lunea Ilvei, Miceşti i de Cîmpie, Nepos, Petru Rareş, Rodna, Rebrişoara,
Salva, Şieu, Şieu Odorhei, Sintereag, Tîrlişua, Visuia şi altele, adevărate
monumente de artă, în care se păstrează şi se valorifică frumoasele noas
tre tradiţii fo1 c' orice, atît de bine cunoscute în întreaga ţa.ră.
Pentru asigural-ea bazei materiale, factor determinant în desfăşura
rea unei rodnice activităţi cultural-educative, în bugetele consiliilor popu
lare comuna.le şi orăşeneşti, s-au alocat, an de an, sume însemnate pentru
reparaţii, amenajări, încălzit, iluminat şi înzestrarea unităţilor cu diverse
obiecte de inventar. Numai în ultimii doi ani s-au alocat credite bugetare
în sumă de pe3te 1 3 milioane lei, la c:1re se a.daugă importante venituri
extrabugetare.
Conditiile create în ultima vreme au dat - după cum este ştiut
solilor cintecu'ui şi d:msului de pe plaiurile noastre p osibilitatea de a-şi
înscrie numele, ca purtători ai uncr a.devărate comori artistice, la loc de
cinste pe harta culturală a ţării, ducind bucuria unei vieţi libere şi ferici
te p� multe scene ale noastre şi peste hotare.
O privire retrospectivă asupra mişcării artistice de amatori din jude
ţul nc-stru ne readuc2 în faţă cu prisosinţă avîntul pa.r ticipării la con
cursurile republic::me organizate de-a lungul anilor. Faptul este ates tat de
succesele obţinute de o serie de form:1ţii artistice între care amintim co-
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Dansuri de pe Somcş (Sîngeorz Băi).
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rurile din Leşu, Maieru, Liviu Rebreanu, Feldru, Rebra, Rebrişoara, Rod
na, Ilva Mare, Bistriţa Bîrgăului, Chiuza, Năsăud, Bistriţa (fig. 2) ; apoi
echipele de trişcaşi din Leşu, Rodna, Salva, Tîrlişua, Spermezeu, Prundu
Bîrgăului, Ilva Mică, Dumitriţa ; tara,furile din Sîngiorz-Băi, Rodna, Lun
ea Ilvei, Beclea.n, Petru Rareş, Bistriţa, Năsăud ; fantarele din Bistriţa.
Sărata, Cetate, Jeica, Lechinţa, Teaca ; formaţiile de dansuri din Monor,
Şieuţ, Sîntioana, Mărişelu, Pintic, Budeşti, Tăgşoru, Feleac, Malin, Bo
zieş, Spermezeu, Chiuza, Salva, Coşbuc, Năsăud , Sîngeorz-Băi (fig 3).
Ca urmare a unei intense a.ctivităţi, pline de dinamism, la concursu
rile republicane o serie de formaţii din judeţul Bistriţa-Năsăud au obţi
nut distincţii deosebite. Corul din Leşu a fost de două ori laureat pe ţară,
iar formaţia de trişcşşi din aceeaşi localitate de trei ori laureată (fig. 4).
Formaţiile de teatru ; de ' păpuşi a Casei de cultură din Bistriţa şi cea de
teatru a căminului ,cultural din Malin au obţinut titlul de la.ureate la cel
de-al IV-lea Festival de teatru, iar formaţia de teatru a căminului cultu
ral din Liveziie s-a situat pe locul trei pe ţară la. cel de-al V-lea Festival
de teatru de amatori. Formaţia de dansuri germane a Casei de cultură
din Bistriţa a obţinut locul III pe ţară în cadrul finalei celui de-al VII-lea
concurs al formaţiilor mu�ic�l-coregrafice.
Corul căminului cultural din Maieru a obţinut premiul III pe ţară la
cel de-al IX-lea concurs, iar în anul 1 970, trofeul Ciprian Porumbescu,
la Festivalul coral de la Suceava. Ca o încununare a rezultatelor pe tă
rîm artistic, Ansamblul "Cununa de pe Someş" (fig. 5) al Casei de cultură
din Bistriţa a obţirn:t:t, în Franţa, în anul 1 969, Marele premiu internaţional
şi Cupa de aur a Olimpiadei folclorice de la Mont-Dore, în anul 1 970
0,Ca,stana de aur" la cel de-al VIII-lea Festival internaţional de folclor
de la Castel del Piano şi Cupa de Carara a oraşului Marina di Massa Italia.
Ca răspuns la invitaţia primită de la "Ente provinciale per il turismo
Agrigento-Sicilia" , Ansamblul folcloric "Cununa de pe Someş" a intre
prins şi în acest an un turneu în Italia, unde, alături de alte grupuri fol
clorice din Argentina, Austria, Congo (Brazaville), Irlanda, Italia, Iugo
slavia, Mexic, Olanda, R.F. a Germaniei, Ungaria şi Spania, a participat la.
cea de a 28-a, serbare a "Mi.�dalului înflorit" şi la cel de al 1 8-lea Festival
internaţional de folclor de la Agrigento obţinînd "Cupa presei siciliene" .
iar la Festivalul d e fol<;lor din provincia Calabria (Castrovillari) premiul I
şi "Cupa Preşedintelu( Italiei" , toa.te acestea dovedind, fără putinţă de
tăgadă, că folclorul nostru are mulţi prieteni în lume.
Ca o apreciere a rezultatelor obţinute, casele de cultură din Bistriţa
�i Năsăud au primit din partea Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă
cupele şi plachetele "Pentru cea mai bună activitate a.rtistică desfăşurată
la concursurile de amatori" .
Inscrise pe linia promovată d e partidul şi statul nostru d e cinstire şi
pretuire a înaintaşilor culturii, festivităţile prilejuite de s!irbătorirea cen
tenarului naşterii poetului George Cosbuc din septembrie 1 966 au con
stitu i t un eveniment care a depăşit hotarele ţinutului nostru.
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Trişcaşli din Leşu.
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Incă în 1 963, la centenarul Liceului "George Coşbuc" din Năsăud,
miile de oameni adunaţi în orăşelul de pe Someş îşi strîngeau mîinile cu
urarea : "Pe curînd, la Centenarul poetului".2
Şi anii au trecut. A sosit şi clipa reîntîlnirii - 1 7- 1 8 septembrie 1 96 6 .
Nicioda,tă vechiul Hordou şi Năsăud n-au cunoscut atîta mulţime,
niciodată n-au trecut pe aici atîtea maşini, niciodată trenurile n-au adus
atîţia pasageri, sunînd din sirenă continuu, în semn de omagiu. Satele
din jur s-au golit, rămînînd acasă doa,r cei a căror prezenţă a fost strict
necesară, oraşele şi-au trimis ref)rezentanţii, cu toate mijloacele de lo
comoţie.
A fost organizată expoziţia omagială "George Coşbuc" la Muzeul
din Năsăud şi o sesiune ştiinţifică festivă la Liceul "George Coşbuc" din
Năsăud, la care a,u luat cuvîntul : conf. univ. Emil Boldan, din Bucureşti ,
5ecretar al Societăţii d e ştiinţe istorice ş i filologice - "LQcul activităţii
.-· i operele lui Coşbuc în cultura, noastră naţională şi în patrimoniul culturii
mondiale" : prof. univ. Ştefan Pascu (Cluj ), membru corespondent al A
('3demiei R.S.R. "Rolul poetului năsăudean în cultura românească" : prof.
Toa.n Şerdeanu (Cluj) "Idealul unităţii naţionale în creaţia lui Coşbuc" :
prof. univ. Augustin D.N. Pop (Piteşti> , ,Contribuţii biografice" : conf.
univ. Gavril Scridon (Cluj) "Natura în poezia lui Coşbuc" : prof. Vasile
Scurtu (Cluj) "Itinerar coşbucian în Transilvania" : prof. univ. Gavrit
Tstrate (Iaşi) "Vocabularul poeziei lui Coşbuc" : conf. univ. Alexandru
Husar (Ia:;;i> "Cultura lui George Coşbuc" : conf. univ. Ion Apostol Po
pescu (Tg. Mureş) · "George Coşbuc şi folclorul Năsăudului" : prof. Gri
gore Găzdac (Năsăud) "Aspecte ale dantologiei coşbuciene" ş.a. Acel
specta,col unic, cum l-a numit în cuvîntul său unul dintre oaspeţii străini,
u imit de o asemenea participare, a impresionat pînă la lacrimi pe fiecare
elin zecile de mii de spectatori, veniţi la grandioasele serbări populare.
La Coşbuc, în septembrie 1 966, în alte graiuri au spus cuvînt poetul
it<llian Elio Filippo Accrocca ("Aici unde arborii rodesc oamenii, memoria
lui Coşbuc rămîne ca o rădăcină adîncă în sufletul poporului şi se rami
fică peste toată lumea. Se nasc şi sînt sărbătoriţi poeti şi în alte ţări,
d3r românii ştiu să-i facă nemuritori. Coşbuc, prin dumneavoastră, este
n personalitate a familiei umane" . . .> , Mateja Matevschi, poet
jugoslav
( .. Opera lui Coşbuc, prin valoarea şi originalitatea ei, a devenit un bun al
w turor popoarelor, un sol al vieţii, luptei, aspiraţiilor şi sentimentelor po
porului român") : Max Rouqnette, poet francez, ("Un mare poet nu este
intruchiparea unui om, ci oglinda propriului popor. Ceea ce răzbate din
poezia lui Coşbuc şi din adevărata poezie dintotdeauna este caracterul
:nevitabil al vieţii, vraja iubirii, arma adevărului şi certitudinea speran
\elor").3
Acele zile, în care poezia a fost pe buzele şi în inimile tuturor, au
lăsat amintirea unor grandioase manife;;tări, a unor manifestări de înaltă
oreţuire. de caldă cinstire a memoriei marelui cîntăreţ.
� Teodor Tanco, Făclia, 15 septembrie,
:l Fă.clia , 2D septembrie, 1966.

1966.
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Poetul e prezent în inimile noa.stre, tineri şi vîrstnici : cu toţii încer
căm un sentiment de adîncă veneraţie trecînd pe lîngă casa muzeu de la
Coşbuc ori pe lîngă Liceul din Năsăud, care-i poartă numele amîndouă
străjuite de chipul dăltuit în bronz al poetului.
Omagiind personalitatea romancierului Liviu Rebreanu şi a dascălului
Vasile Naşcu, fii ai acestor meleaguri, în anii din urmă, în oraşele Bis
triţa ( 1 970) şi Năsăud ( 1 967>, au fost dezvelite busturi în memoria celor
ce şi-au închinat viaţa şi ac tivitatea idea.lurilor umanitare de libertate şi
dreptate socială, spre binele şi fericirea poporului nostru.
într-un şir de manifestări cultural-artistice de mare amploare ini
ţiate şi organizate de către Comitetul j udeţean de cultură şi artă, pentru
reinvierea şi valorificarea vechilor tradiţii de pe aceste meleaguri. "Fes
tivalul fanfarelor" , concursul soliştilor de muzică populară de la "Regele
bra,zilor", serbarea culEsului cireşelor de la Braniştea, "Rapsodia trişcaşi
lor" de la Leşu, Reuniunea corală "Doina Someşană" de la Năsăud sînt
mărturii grăitoare, care se înscriu în planul de activitate an de an, presa
locală, radioul şi televiziunea apreciindu-le la. justa lor valoare.
Iată părerile cîtorva oaspe ţi prezenţi la unele din manifestările noas
tre : .,Tradiţia îşi păstrează prin acest festival al trişcarilor întreaga a
utenticitate a unui judeţ de mari potenţe creatoare" (Mircea Tomuş, scri
itor) ; " Găzduind şi lansînd un astfel de festival, judeţean Bistriţa, Năsăud
a dovedit şi dovedeşte că ştie să menţină mereu vie flacăra pa,siunii şi
talentul excepţionalilor săi creatori" , (George Marcu, compozitor-Bucu
reşti)."
Despre concursul soliştilor de muzică populară de la "Regele brazilor" ,
compozitorul Zaharia Popescu din Bucureşti, spunea între altele : "Gă
sesc a,ceastă manifestare foarte frumoasă şi instructivă. Legarea frumu:>eţii
ş i vechimii cîntecului nostru popular de un monument al naturii - Re 
gele brazilor - tot atît de bătrîn ca şi generaţiile, dă o originalitate plină
de farmec acestui concurs.5
"Intrată în tradiţia manifestărilor cultural-artistice ale judeţului, Re
uniunea cora.lă "Doina sc-meşană" aflată la a III-a ediţie, la 13 decembrie
1 9 70, a adus la rampă 1 8 coruri (Iig. 6) şi grupuri vocale din judeţ şi judP
ţele învecinate : Cluj, Maramureş, Mureş si Suceava. Pe lîn�ă prezenta
masivă a unor coruri din judeţ, cu o tradiţie deja bine stabilită sau în
curs de a şi-o forma., manifestarea muzicală ne-a pus în faţa unui reuer
tcriu d. iversifica,t, tratat cu atenţie şi finisat sub raport arti�.tic" (fig. 7).r;
Cel mai eficace şi cel mai la îndemînă instrument de difuzare a cu1 ·
turii, cartea, a cărei răspîndire relevă în chipul cel mai grăitor gradul de
cultura,lizare a unui popor, a pătruns în masele largi de oameni din co
munele şi satele judetului nostru, prin mii loace diverse, devenind un
prieten, un sfătuitor, un izvor permanent de cunoştinţe.
Fondul de cărţi a crescut an de an, situaţia comparativă prezentin
du-se astfel :
4 Ziarul
5 Ziarul
6 Ziarul

,.Eco u l " ,
,.Eco u l " ,
,.Ecoul".

4
17
19

octombrie. 1970.
august, 196H.
decembrie. 1970.
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. - 1 89.000 volume în 1 960 ;
- 239.000 volume în 1965 ;
- peste 500.000 volume în 1970.
Numărul cărţilor împrumutate cititorilor exprimă şi el prezenţa lec
-turii în viaţa cotidiană a omului constructor al societăţii socialiste mul
tilateral dezvoltate. Astfel, în 1 960, au fost împrumutate cititorilor 236. 500
volume. în 1 965 un număr de 558.000 ca la sfîrşitul anului 1 970, cifra
să depăşească 688.000 volume.7
Manifestările de masă cu cartea (recenzii, prezentări de cărţi, seri li
terare. medalioane, expoziţii, concursuri între biblioteci, etc.) pe teme ca :
�,Recunoştinţă ţie, drag partid", "Nemuritoare ode partidului şi ţării" ,
.,,Realizări şi perspective ale judeţului B istriţa-Năsăud" ş.a. contribuie,
alături de alte forme de educare, la ridicarea continuă a nivelului de cul
tură al oamenilor muncii.
Muzeele din judeţ sînt o creaţie a regimului nostru. Singura. unitate
m uzeistică existentă înainte de anul 1 944 a fost "Muzeul năsăudean" .
Actul fundaţional al acestei instituţii năsăudene a fost semnat în ziua de
·2 august 1 93 1 , în casa maiorului în rezervă, Iulian Marţian, cunoscutul
biblofil din Năsăud, într-o şedinţă la care au participat mai mulţi intelec
tuali năsăudeni, (Iuliu Moisil, Iulian Martian şi Virgil Şotropa, viitori
membrii ai Aca,demiei, doctor Alexa David, consilier juridic şi avocat,
Dr. Artene Mureşianu, judecător ş.a.). Cu acest prilej, potrivit documen
tului încheiat, s-a luat acolo hotărîrea să se înfiinţeze în oraşul Năsăud o
nouă institutie culturală, alături de vechile aşezăminte care au existat în
trecut în 'Capitala. Districtului năsăudean.
La temelia înfiinţării Muzeului năsăudean au stat, în primul rînd,
donatiile membrilor fondatori, care le-au predat cu conditia să rămînă
pentru totdeauna în oraşul Năsăud. Donaţiilor iniţiale li s-au a.dăugat
.altele noi, din partea a numeroşi cărturari năsăudeni, care au acordat
muzeului tot sprijinul, pentru a-l consolida încă de la început.
Rînd pe rînd, au fost organizate aici expoziţii documentare ; peri
-odic s-au ţinut conferinţe pe teme locale, la care şi-au adus contribuţia,
cu vremea, întreaga intelectualitate năsăudeană, reuşindu-se să se cre
€Ze, în felul acesta, un climat şi o ambianţă fa,vorabilă pentru viaţa cul
turală în vechiul orăşel de pe Valea Someşului Mare.s
Prin munca depusă de-a lungul anilor, de intelectuali inimoşi, prin
tre care se cuvine să-i amintim pe profesorii Onisim Filipoi, Alexandru
Husar, Nichifor Someşan, Septimiu Pop şi Alexandru Giurgiuca,, zestrea
Muzeului năsăudean s-a îmbogăţit necontenit unitatea devenind nu numai
un centru de colecţionare şi conservare a materialelor privind aspectele
atît de diverse ale vietii din oraş şi împrejurimi, ci şi un centru activ de
educatie şi cultura,lizare a oamenilor care-1 vizitează.
Ziua de 1 octombrie 1 950, marchează înfiinţarea Muzeului de istorie
din Bistriţa, care, condus de la înfiinţare, cu mult sîrg şi tragere de inimă
de prof. Ştefan Dănilă, înregistrează succese demne de apreciat. Paralel
8 Arhiva

7 Dări de seamă statistice (date culese la teritoriul actual) .
.Someşană, nr. 17, 1933, Muzeul năsăudean.
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cu munca de organiza,r e a expoziţiei de bază, de popularizare a muzeului,
se dezvoltă şi activitatea de cercetare ştiinţifică, în mod deosebit îq do
meniul arheologiei.
Importanţa descoperirilor creşte în funcţie de însăşi vestigiile des
coperite - urme de locuinţe, vetre de foc, diferite unelte (din metal, din
piatră), săbii, suliţe, săgeţi, fortificaţii de apărare din pămînt sau din pia
tră, monede şi obiecte de îmbrăcăminte, de harnaşament, de cult etc.,
toa.te acestea dovedind, in mod elocvent, continuitatea de viaţă a poporului
nostru pe aceste meleaguri, din cele mai vechi timpuri şi pînă 1n zilele
noastre.
Cercetările întreprinse pînă acum au fost valorificate de colectivul
muzeului, prin publicarea în ziare şi reviste de specialitate, a unor arti
cole şi studii (peste 35 de titluri pînă în prezent>.
Muzeele memoriale "George Coşbuc" , "Liviu Rebreanu" şi " Ion Pop
Reteganul" prezintă, după o tematică cuprinzătoa.re, aspecte din viaţa ş i
opera înaintaşilor noştri, folosind în mare măsură materialele originale,
numeroase documente de mare valoare care relevă contribuţia personali
tăţii respective la dezvoltarea culturii noa.stre naţionale.
Activitatea instituţiilor muzeale se înscrie în coordonatele întregii
munci cultural-educative de masă, ca o activitate a cărei importanţă spo
reşte din ce în ce mai mult. Aşa se explică şi faptul că, în ultimii ani ,
pri n strădania şi contribuţia unor intelectuali inimoşi ca : prof. Sever
Ursa di n Maieru, înv. Emili2-.n Furdui din Monor, prof, Vasile Ţărmure
şi înv. Ioan Mititean din Rebrişoara, prof. Terezia Hegediiş şi prof. Ioan
Pop din Rodna, înv. Gheorghe Andron şi prof. Mircea Coşbuc din Leşu,
în aceste localităţi au lua t fiinţă muzee săteşti, care se bucură de aprecie
rea una,nimă şi sprijinul cetăţenilor de toate categoriile. Inceputuri pro
miţătoare, pe această linie avem şi în localităţile : Feldru, Sieu Odorhei,
Satu Nou, Budeşti, Sîngeorz Băi şi altele.
Între succesele care consemnează dezvoltarea impetuoasă, în ritmud
necunoscute înainte, a culturii în judeţul Bistriţa-Năsăud se numără ]i
tipăriturile editate de către Comitetul judeţean pentru cultură şi artă, Ca
sa jud.eţe2,nă a creaţiei populare şi Muzeul de istorie din Bistriţa. Intr-o
succintă retrospectivă editorială putem menţiona lucrările apreciate de
public şi de specialişti : .,Zestrea frumusetilor" - album - pe versuri
de George Coşbuc, "Foaie verde de măr dulce" - coruri pe versuri po
pulare - prelucrate de compozitorul Tudor Jarda, "Trandafir cu crean
ga-n apă" - culegere de folclor - alcătuită de Dumitru Vîrtic. comedia
, , Cursa cu şoareci" de Virgil Nistor, "Vestigii istorice pe plaiurile jude
ţului Bistriţa-Năsăud" , care completează tabloul prezenţelor editoriale în
contextul afirmării în viaţa cultural-artistică a ţării.
Sub îndrumarea nemijlocită a. organelor şi organizaţiilor de partid.
în comunele şi satele noastre, ca de altfel pe întreg cuprinsul ţării se des
făşoară o vastă şi multilaterală activitate de difuzare a cunoştinţelor politice, ştiinţifice şi cultural-artistice. Se continuă, pe un plan superioe,
tradiţia luminoasă a unor cărturari de pe aceste meleaguri, care nu şi-au
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Dans maghiar

.

cruţat energiile, forţele şi priceperea pentru a răspîndi, chiar în condiţii
vitrege, lumina culturii în mase.
Prin numeroase expuneri şi simpozioane s-a evocat trecutul glorios
al patriei, marile bătălii purtate de clasa muncitoa.re sub conducerea Par
tidului Comunist Român, pentru . eliberare socială şi naţională, frumuse
ţile şi bogăţiile patriei, formarea noii atitudini faţă de muncă, crearea un�i
opinii publice sănătoase şi altele.
Printre formele eficace şi atractive ale muncii de difuzare a ştiinţei
şi culturii se numără şi brigada ştiinţifică, a cărei activitate se circum
scrie în cadrul unor limite concrete, impuse de întrebările formulate de
oameni, întrebări care oglindesc în mod nemijlocit preocupările, intere
sele şi frămîntările lor.
!ntrebările puse sînt extrem de varia.te : "Cum se formează eclipsele
de lună şi soare ? " , .,Care sînt efectele poluării naturii ?", "De ce grîul
de toamnă f4oate fi semănat şi primăvara ? " , "Dacă s-a descoperit sau nu
medicamentul pentru tratarea cancerului ?", probleme legate de apărarea
păcii în lume şi multe altele.
Luate la un loc, întrebările adresate brigăzilor ştiinţifice demonstrea
ză, în primul rînd, receptivitatea ridicată a oamenilor munci faţă de ţot
ceea ce este nou în domeniul ştiinţelor, tehnicii, evenimentelor politice
interne şi internaţionale şi în a.l doilea rînd, transformările adînci care
s-au petrecut în conştiinţa lor.
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Port popular de pe Valea Someşului.

Forma superioară de educare a adulţilor prin intermediul difuzări i
ştiinţei ş i culturii o reprezintă învăţămîntul popular, care şi-a găsit ex
presie şi în judeţul nostru prin cele două universităţi populare de la Bh
triţa şi Năsăud, ale căror cursuri sînt frecventate de peste 400 cursanţi.
In fa,ţa acestora au susţinut teme deosebit de interesante şi atractive o
serie de personalităţi de seamă ale vieţii culturale şi ştiinţifice din centre
le universitare Cluj, Bucureşti şi Iaşi, printre care amintim pe :
prof.
univ. dr. docent Ştefan Pascu, membru corespondent al Academiei R.S.R.,
rectorul Universităţii Babeş - Bolyai din Cluj , prof. univ. dr. docent Ti
beriu Moraru, membru corespondent al Academiei R.S.R. de la Universi
ta.tea din Cluj, acad. Eugen Macovschi din Bucureşti, prof. dr. docent
Gavril Istrate de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, dr.
Va.sile Netea din Bucureşti şi alţii.
Manifestîndu-şi deplina adeziune faţă de politica partidului şi sta
tului nostru, intelectualitatea din judeţ îşi aduce o contribuţie de preţ la
organizarea şi desfă.şurarea unei intense activităţi cultural-educa.tive de
masă, în cadrul aşezămintelor culturale.
Conferenţiari sau instructori de teatru, dirijori sau instructori de bri
gadă artistică de agita,ţie, bibliotecari sau instructori de dans, iată doar
cîteva dintre atributiile in cadrul cărora sute de intelectuali· de · la· sate�

www.cimec.ro

254

Fig. 10.

-

In ritmul dansului.

antrenaţi de consiliile de conducere ale căminelor culturale, desfăşoară o
rodnică activitate de educare şi instruire a. oamenilor muncii.
Sub îndrumarea organelor şi organizaţiilor de partid, un mare număr
.Je intelectuali din oraşe şi comunele judeţului sînt antrenaţi, in activita
tea de cercetare ştiinţifţc.ă in domeniul etnografiei şi folclorului, în scopul
elaborării unor monografii etnografice.
,, Vasta cercetare e mograncd şi to1cloristică iniţiată în toamna anului
1 968, de către Comitetul de cultură şi artă al j udeţului Bistriţa-Năsăud, în
vederea elaborării unei monografii, se înscrie în via,ţa spirituală a aces
tui j udeţ ca o acţiune de mare însemnătate �i cu adinci rezonanţe in miş
carea culturală din satele de pe aceste meleaguri" .9
1ncă de la declanşarea, acestei acţiuni - ce constituie totodată şi un
experiment valoros, nu numai în ceea ce oriveşte desfăşurarea cerce la
rilor pmpriu-zise, ci şi influenţarea pe această cale a unor domenii ale
muncii culturale - au fost invitaţi să-şi a,dud contribu ţia la elaborarea
planUJ"ilor şi a investigaţiilor o serie de oameni de ştiinţă, cadre univer
sitare şi cercetători de prestigiu din Cluj , Iaşi şi Bucureşti, majoritatea lor
originari din judeţ.
Initiativa a stîrnit, de la început, un interes deosebit în rîndul iR
telectualităţii săteşti. Numeroşi învăţători şi profesori, medici şi inginen
din a.şezările rurale ale judeţului au găsit în această acţiune largi posibi
lităţi pentru a-şi realiza aspiraţiile spirituale creative, o modalitate pri
elnică de a-şi lărgi orizontul ştiinţific şi cultural.
Stimularea şi orientarea intelectualilor de d iferite specialităţi de h
sa.te în abordarea şi realizarea unei cercetări are urmări dintre cele ma:
9 Indrumătorul cultural, nr. 10, din

octombrie, 1970.
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favorabile şi asupra activităţii culturale. Intelectualii de la sate - de a
portul cărora de�inde, în bună măsură nivelul calitativ al activităţii aşe
zăm intelor de cultură - dobîndesc astfel cunoştinţe şi experienţă nece
sară efectuării unei munci ştiinţifice, fapt ce-i ajută in bună măsură la
reali zarea unor investigaţii privind diferite domenii economice şi social
culturale.
Ca urmare a ace.>tei vaste acţiuni, în localităţile Rebrişoara, Rodna,
Maieru şi altele au fost organizate simpozioane, pe teme locale privind
viata econom ică şi social-culturală a comunei. Comunicările de o certă va
loare ştiinţifici, prezentate de intelectualii satelor în faţa unui numeros
public, ne dau garanţia că, în scurt timp, se va reuşi să se ela,boreze monografii etnografice comunale.
Pe baza acestor cercetări, care vizează în primul rînd cultura mate
rială şi spirituală, aşezămintele culturale sînt în măsură să valorifice tot
ceea ce e specific şi tra.diţional într-o localitate sau alta (fig. 8).
Judeţul nostru dispune de comori inestimabile de cultură şi artâ
populară, pl astică, literară, muzicală şi coregrafică, de formaiii artistice
puternice, încercate în repetate concursuri (fig. 9, 1 0) şi de cadre capabile
să traducă în viaţă istoricele sarcini trasate de cel de al X-lea Congres al
partidului, pentru etapa pe care o străba.tem.
�
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MISE EN VALEUR DES TRADITIONS ARTISTIQUES ET CULTURE
LES DANS LES REGIONS DE LA BISTRIŢA ET DU NASAUD
RESUME
L'article jette un coup d'oeil retrospectif sur la mise en valeur des
traditions folkloriques conservees par les habitants du departement de
Bistriţa-Năsău d. On y trouve mentionnes les succes obtenus, le long des
annees, par les nombreuses formations artistiques d'amateurs, aux con ·
cours n?publicains, ainsi qu'aux rencontres folkloriques internaţionales
(tournees entreprises par l' Ensemble folklorique "La Couronne du So
meş" de la Maison de culture de Bistriţa - en France et en Italie - en
1 969, 1 9 70, 1 971).
On y trouve, en outre, une serie de manifestations culturelles-artisti
ques, devenues traditionnelles : la Fete de la cueillette des
cerises de
Braniştea, le Festival des Fanfares, le Concours de musique folklorique
dote du prix "le Roi des sapins", la Rhapsodie des hautboistes de Leşu,
la chorale "La Complainte du Someş" de Năsăud.
On y apprend encore des actions organisees pour honorer la memoire
de quelques grands representants de notre culture, tels : George Coşbuc,
Liviu Rebreanu, Vasile Naşcu, etc.
Faisant appel d une comparaison probaute au sujet du developpement
de la base materielle de la culture dans le departement de Bistriţa-Nă
săud, l'article met en evidence l'apport des intellectuels de nos villages
au processus complexe de la diffusion de la culture dans, les masses du
peuple, ainsi que dans le domaine des recherches folkloriques.
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F I G U R E S

La Maison de Cullure de la viile Năsăud.
La chorale des syndicats de Bistriţa.
Danses de Singcorz Băi.
Les chanteurs de i!iite de bois.
Ensernble folklorique .,La Couronne du Sorneş•.
Ensernbl� chorale.
La chorale des Allemands de la cornmune de Satu-Nou.
Danse hongroise.
Costumes uaţionaux folkloriques de la vallee du Someş.
Par le rythrne de la danse.
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