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UN MORMÂNT DE TIP SCITIC DESCOPERIT LA
FÂNTÂNELE "LA GÂTA"
OUD. BISTRIŢA-NĂSAUD)
George G.

MARINESCU

Cuvinte cheie: nord-estul Transilvaniei, Hallstatt târziu, sciţi, monnânt,
inhumaţie
Mots-cles: NE de Transylnanie, premiere âge du fer, scythes, tomk

inhumation

Satul Fântânele (corn. Matei), situat administrativ în sud-vestul
judeţului Bistriţa-Năsăud, iar din punct de vedere geografic în nordul Cârnpiei
Transilvaniei (Pl. 1/1), este o localitate binecunoscută în literatura de specia
litate pentru numeroasele descoperiri arheologice, din diverse epoci istorice1•
Punctul, denumit de localnici " La Gâţa ", este amplasat la aproximativ
doi kilometri nord-est de vatra satului, reprezentând un segment din coama
Dealului IuşuluF, o zonă relativ înaltă (480 m), cu o excepţională panoramă
spre est şi sud-est. În acest punct lucrări ocazionale de exploatare a nisipului,
desfăşurate pe parcursul mai multor decenii, au distrus, periodic, mai multe
vestigii arheologice. Cercetările de specialitate coordonate de arheologi din
cadrul Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud au inceput în primăvara anului
1999, fiind continuate până în prezent-'3. Cu prilejul acestor cercetări a fost
descoperită a necropolă celtică birituală, până în 2010 fiind identificate 29
de morminte, datate mai ales în perioada La Tene B2 şi început de La Tene C
(1/2 sec. III i. Chrf
Cercetările din campania anului 2010 au dus la descoperirea în cadrul
secţiunii (SJ a unui mormânt de inhumaţie care, încă din timpul investigaţiilor
de pe teren, s-a observat că prezintă elemente diferite faţă de restul comple
xelor funerare de tip celtic.
Mormântul 30 (MJ5: inhumaţie, groapa nederanjată, bine observată,
adâncită în stratul de nisip până la -1,20 m de la nivelul actual de călcare, de
2

4

Marinescu 2008, p. 151, n. 1.
Numele provine de la vechea denumire a localităţii, vezi Suciu 1%7, p. 243; Boca 1971, p. 93.
Primele cercetări au fost efectuate de C. Gaiu şi L. Vaida, ulterior fiind continuate de L. Vaida
in calitate de conducător de şantier, colectivul fiind completat de 1. Chira şi subsemnatul.
Vaida 2006, p. 302; Vaida 2008, p. 237-241.
Numărul mormântului corespunde ordinii interne a necropolei, fiind in continuarea descope
ririlor funerare de tip celtic.
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formă patrulateră cu colţurile rotunjite cu dimensiuni de 2,40 x 1,20 m (Pl. I
II). Schelet de adult, cu o lungime de 1,70 m, întins pe spate, orientat vest-est,
craniul aplecat spre humerusul stâng, un fragment din mandibulă fiind identi
ficat într-o poziţie neanatornică deasupra capului. Braţele întinse pe lângă corp,
palma mâinii stângi fiind aşezată pe bazin, iar braţul drept, uşor îndoit din cot,
era plasat la mică distanţă de bazin. Picioarele întinse şi uşor depărtate erau
bine conservate, cu exceptia labelor, care în mare parte s-au distrus cu timpul.
Întreaga poziţie a schele�lui arată că a fost aşezat cu grijă, mai aproape de
marginea stângă a gropii, în felul acesta obţinându-se mai mult spaţiu pe partea
dreaptă în vederea depunerii inventarului funerar. Scheletul păstrează o poziţie
anatomică normală, poziţia fragmentului de mandibulă aflat deasupra craniului
datorându-se unei intervenţii ulteriore, probabil sub acţiunea unor animale.
Inventarul funerar:
1. vas mare de formă bitronconică (Pl. 11/1, III/1), aşezat în poziţie
verticală în dreapta craniului, lucrat cu mâna din pastă poroasă, degresant
nisip şi cioburi pisate, de culoare brun-negricioasă la exterior şi gălbui
cărămiziu la interior, cu slip lustruit la exterior, ardere potrivită, ornamentat
în partea superioară a gâtului cu trei caneluri orizontale late, precum şi două
proeminenţe-apucători, patrulatere în secţiune, aplicate simetric imediat sub
diametru! maxim. S-a păstrat fragmentat şi a fost restaurat în laboratoarele
Complexului Muzeal Judeţean Bistriţa-Năsăud6•
Dimensiuni7: Î 35 cm, Dg 24,6 cm, Dmax. 34,5 cm, Df 16,5 cm;
MGrN - nr. inv. 7.
2. ceaşcă tronconică cu toarta supraînălţată simplă (Pl. 11/2, III/2), aşezată
în poziţie verticală lângă vasul bitronconic, spre craniu, lucrată cu mâna din
pastă grosieră, nisip fin ca degresant şi cioburi pisate, de culoare brun-roşcată,
cu urme slabe de lustruire la interior, ardere slabă. Este păstrată întreagă.
Dimensiuni: î 7,8 cm, Dg 9,5 cm, Df 5,5 cm; MGrN- nr. inv. 6.
3. mărgea din os, calotiformă, perforată transversal (Pl. 11/3, III/3),
descoperită în partea dreaptă a bazinului.
Dimensiuni: D 2,7 x 2,4 cm, Grosime 0,8 cm, G 1,7 g; MGrN
nr. inv. 58.
4. cuţitaş curb din fier, cu un singur tăiş, păstrat fragmentar, cu vârful
rupt, puternic oxidat (Pl. II/4, III/4), descoperit în partea inferioară a schele
tului, aproape de tibia dreaptă, lângă oasele ofrandei de carne.
Dimensiuni: L 8,8 cm, 1 1,7 cm, G 9,7 g; MGrN - nr. inv. 59.
5. resturile osteologice ale ofrandei de carne, aparţinând unei bovine
tinere (viţel)8, depusă în apropierea bazinului şi în jumătatea inferioară, lângă
piciorul drept. Nu au fost observate urme de realgar, ocru sau cenuşă.
=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

-

=

=

=

*

6
7

8

Vezi articolul semnat Tatiana Cotoc din prezentul volum.
î înălţime; Dg diametru! gurii; Of diametru! fundului; Dmax. diametru! maxim;
L lungime; 1 lăţime; G greutate; MGrN Muzeul Grăniceresc Năsăud.
Determinările au fost făcute de Daniela Torni, absolventă a FacultăJii de biologie din cadrul
UniversităJii "Al. 1. Cuza" din laşi.
=

=

=

=

=

=

=

=
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Un monnânt de tip scitic descoperit la Fântânele " La Gâţa "

Atât elementele de rit, ritual şi inventar funerar, cât şi poziţia geografică
(Câmpia Transilvaniei), constituie elemente care apropie descoperirea mai
mult de populaţia de tip scitic, ea apărând firesc într-o regiune dominată de
această populaţie la sfârşitul Hallstatt-ului9 (Pl. 1/2). De altfel, M 0 descoperit
3
la Fântânele " La Gâţa ", aşa cum se va vedea, îndeplineşte toate caracteristicile
descoperirilor funerare de tip scitic din Transilvania. Ritul de înmormântare
este cel al inhumaţieP0, mormântul fiind aşezat într-o poziţie geo-morfologică
dominantă11, îndeplinind astfel două din principalele caracteristici regăsite în
toate necropolele scitice identificate în spaţiul intracarpatic. La fel ca şi majori
tatea descoperirilor, este un mormânt plan12, defunctul fiind întins pe spate
cu mâinile pe lângă corp, palma stângă depusă pe bazin, aceasta fiind poziţia
Descoperiri de tip scitic situate în nord-estul Transilvaniei: 1. Archiud "Hânsuri " - 2 M inh.,
dintre care doar unul sigur, având inventar funerar (Inedit - inf. G. Marinescu); 2. Batoş "Neue
Haide" - 2 M inh. (Vlassa 1960, p. 552-554, fig. 2; Vasiliev 1966, p. 417-420, fig. 5. b; Vasiliev
1980, p. 142, nr. Sa; Boroffka 2002; " Lotul Dumbravei" - 1 M inh. (Vasiliev 1966, p. 411-417,
fig. 1-3; Vasiliev 1980, p. 142, nr. 8b); 3. Băiţa " La fie" - 12 M ( 5 inh. şi 7 inc.) (Vasiliev 1976;
Vasiliev 1980, p. 142, nr. 11); 4. Budeşti-Fânaţe " Benişoara " - 10 M inh. (Marinescu 1984);
5. Chiochiş " Pe Clejă" - vas bitronconic probabil dintr-un mormânt distrus (Marinescu 2010,
p. 249-250); 6. Comlod " Pe Deal " - mai multe morminte distruse (Horedt 1960, p. 481-488,
fig. 1; Marinescu 1975, p. 304, 319, fig. 6; Vasiliev 1980, p. 144, nr. 29); 7. Dipşa " Cc�sta Dipşei"
- 12 vârfuri de săgeţi cu două şi trei aripioare, recuperate două, probabil dintr-un mormânt
distrus (Roska 1942, p. 68, nr. 45, fig. 343/3-4); 8. Fântânele Dâmbul Popii " - 9 M inh.
"
(Inedit - inf. G. G. Marinescu; Vasiliev 1980, p. 145 sq., nr. 39); La Gâţa" -1 M inh. (prezenta
"
comunicare); 9. Fântâniţa "Vatra Satului " - 2 M înh. (Marinescu 1975, p. 305-307, fig. 9/1-2);
10. Jeica Hotarul Nou " topor-ciocan din fier, posibil dintr-un mormânt distrus (Dănilă
"
1961, p. 165-167, fig. 9/6); 11. Mărişelu " Coasta Domneştilor" - 8 M (7 M inh. şi 1 M inc.)
(Marinescu 1984); 12. Năsal " Gospodar" - un akinakes din fier (Roska 1942, p. 204, nr. 112,
"
fig. 245); 13. Ocniţa" Vatra Satului - vârfuri de săgeţi din bronz, recuperat'! una cu trei muchii
(Dănilă 1970, p. 437, fig. 8/2); 14. Pinticu- două vârfuri de lance din fier (Roska 1942, p. 260,
nr. 84; Marinescu, Dănilă 1976, p. 32, pl. 11/1-2; Vasiliev 1980, p. 152 (descoperire nesigură);
Marinescu 1984, p. 74 sq., fig. 13/3-4); 15. Posmuş " Dealul Morti/ei" - akinakes din bronz şi
vârfuri de săgeţi din bronz, recuperate două de tipul cu două aripioare, provenite dintr-un
mormânt de inhumaţie distrus (Dănilă 1956, p. 81-85, fig. 1/a-c; Marinescu 1984, p. 73,
fig. 13/6; Vulpe 1990, p. 23 sqq.); 16. Şopteriu " La Curmătură " - cercetate 3 M (2 inh. şi 1 inc.)
(Marinescu, Dănilă 1976, p. 33-37, pl. VIII -XIII); 17. Visuia Gurăţele " - aplică decorată în stil
"
zoomorf (Inedit- G. G. Marinescu).
Ritul inhumaţiei este net majoritar, cu un procentaj de 94 % vezi Vasiliev 1980, p. 81. ffitimele
descoperiri scitice, necropolele de la Budeşti-Fânaţe şi Mărişelu (Marinescu 1984), publicate
ulterior monografiei consacrate problemei scitice, nu schimbă raportul, din contră confirmă
că ritul caracteristic, mai ales în faza veche, este inhumaţia, procentajul crescând în favoarea
acesteia, din 18 morminte cercetate doar unul singur este de incineraţie.
Ferenczi 1966, p. 49 sq. (Ciumbrud); Szekely 1960, p. 191; Crişan 1965, p. 55, fig. 9; Zrinyi 1965,
p. 27 sq. (Cristeşti); Vasiliev 1972, p. 32 (Blaj); Vasiliev, Zrinyi 1974, p. 97 (Ozd); Vasiliev 1976,
p. 56 (Băiţa); Vasiliev 1980, p. 34; Vulpe 1984, p. 51 (Aiud); Marinescu 1984, p. 47 sqq. Fig. 1
(Budeşti-Fânaţe şi Mărişelu).
Crişan 1960, p. 121; Crişan 1965, p. 62; Ferenczi 1965, p. 83, 85; Ferenczi 1966, p. 50-51; Vasiliev
1972, p. 32; Vasiliev, Zrinyi 1974, p. 97; Vasiliev 1976, p. 57; Vasiliev 1980, p. 34; Marinescu
1984, p. 51. Singurele excepţii sunt descoperirile de la Cipău şi Câmpia Turzii, unde s-au
practicat înhumări scitice în tumuli dintr-o epocă mai veche (eneolitic), vezi Vasiliev, Zrinyi
1974, p. 98, n. 20; Vasiliev 1980, p. 35 sq.
-
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cea mai des regăsită in rândul mormintelor de acest tip13• O caracteristică a
mormântului de la Fântânele este aplecarea pe partea stângă a craniului, fiind
insă greu de precizat dacă această poziţionare este rezultatul unei acţiuni
intenţionate, legată de ritualul funerar sau este doar o intâmplare14• Mici
deviaţii ale craniului sau membrelor de la poziţia anatomică firească (intins pe
spate cu mâinile pe lângă corp) se întâlnesc destul de frecvent, acestea putând
fi elemente legate de ritual sau determinate de alţi factori (presiunea pămân
tului, rigiditate cadaverică etc.)15• Orientarea vest (capul) - est (V-E), e drept
mai rar, se regăseşte şi ea în cadrul unor descoperiri similare16, în condiţiile in
care se ştie că în cadrul necropolelor scitice au fost practicate înrnormântări
cu orientări diferite, pe baza unor precepte şi cutume care nu au putut fi
stabilite cu precizie17• Caracteristică este şi săparea gropii în stratul de nisip,
uneori pietriş sau până la nivelul acestuia, în baza unor obiceiuri cu motivaţii
religioase potrivit cărora o drenare mai bună a apei pluviale asigură o mai
buna conservare a defunctuluP8• Adâncimea relativ mare (peste 1 m), este total
diferită faţă de mormintele de inhumaţie celtice descoperite în necropola de la
Fântânele " La Gâţa "19• Adâncimea de depunere relativ mare alături de obiectele
de inventar sunt elementele principale care au marcat caracterul diferit al
acestui mormânt faţă de mormintele de inhumaţie descoperite în necropola La
Tene. În cadrul necropolelor scitice, mai rar, există şi morminte adâncite20, în
13

Ferenczi 1966, p. 54 (Ciumbrud - toate întinse pe spate); Vasiliev, Zrinyi 1974, p. 100 - din 16
morminte identificate 8 sunt întinse pe spate şi trei uşor curbate pe dreapta; Vasiliev 1972,
p. 38; Vasiliev 1976, p. 59 sq.; Vasiliev 1980, p. 43 sq.; Vulpe 1984, p. 47; Marinescu 1984,
p. 48-49, 66 (Budeşti-Fânaţe din 10 morminte identificate sigur 9 sunt întinse pe spate; la
Mărişelu din 8 morminte, 5 sunt întinse pe spate); la Fântânele " Dâmbul Popii"- toate cele 9
morminte sunt întinse pe spate.
14
Vasiliev 1972, p. 26, pl. III / b (Blaj - MJ; Vasiliev, Badea, Man 1973, p. 27, fig. 2/2 (feiuş - �);
Vasiliev, Zrinyi 1974, p. 95, pl. 8 (Ozd - M1J sau M85de la Fântânele " Dâmbul Popii"(inedit).
15
Vasiliev 1980, p. 44.
16 Kovacs 1915, p. 257 sq., fig. 2 (toate cele nouă mormintele sunt orientate V-E); Ferenczi 1966,
p. 51; Vasiliev 1972, p. 27, 32, 39 sq. (M61 �); Vasiliev 1980, p. 47, n. 193 -197 - după datele
contabilizate până în 1980, reprezentând aproximativ 25 %; Marinescu 1984, p. 50-51, 66-67,
fig. 5, 12/ A (M5' M7- Mărişelu), orientate VNV-FSE.; la Fântânele " Dâmbul Popii"MII&' M,g
M.n, �orientate aproximativ V-E.
17 Vasiliev, Zrinyi 1974, p. 101 sq.; Vasiliev 1980, p. 48; Marinescu 1984, p. 51.
18
Ferenczi 1966, p. 51; Paul1971, p. 93; Vasiliev 1972, p. 32, n. 13; Vasiliev, Zrinyi 1974, p. 97;
Vasiliev 1976, p. 57; Vasiliev 1980, p. 34 sq.; Marinescu 1984, p. 51.
19 în necropola La nne inhuma� este mult mai puţin întâlnită în comparaţie cu mormintele de
incineraţie (5 din totalul de 29), orientarea este diferită, adâncimea de depunere mică (până
la 0,85 m), inventarul funerar este depus fără o regulă anume, de obicei constituit dintr-un
singur vas, ofranda de carne nefiind atestată pentru acest rit de înmormântare, vezi Vaida
2004, p. 377-380; Vaida 2008.
20
M2 din necropola de la Ciumbrud -1,42 m este cel mai bogat (Ferenczi 1966, p. 52); la
Târgu-Mureş M, şi M5la -1,70 m; M7 de la Teiuş la -1,65 m (Horedt 1953, p. 802, fig.l0/5)
M1 -1,28 m, � -1,64 m (Vasilev, Badea, Man 1973, p. 27-42; la Cristeşti M.; (luptător) -1,60 m,
cel mai bogat; în necropola de la Ozd cel mai adânc mormânt este M11 la - 0,78 m; la Băiţa
cel mai adânc este � (luptător) la -1,05 m (Vasiliev 1976, p. 57); la Aiud " Parc" cel mai
adânc mormânt este M7 (de incineraţie sau simbolic) este la -1,30 m (Vulpe 1984, p. 38 sqq.);
16
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general asociate cu un inventar funerar bogat, care reflectă probabil şi poziţia
socială21• Adâncimea mare, corelată cu modul îngrijit de depunere al defunc
tului şi al inventarului funerar, sugerează că groapa M30 a fost săpată într-un
moment de linişte, fără să fi existat pericole sau alte ingerinţe care să determine
o săpare şi depunere în grabă. De asemenea, acestea constituie şi elemente care
ne determină să presupunem că prezenta descoperire nu este un mormânt
izolat, ci mai degrabă face parte dintr-o necropolă, urmând ca viitoarele
cercetări să confirme sau nu această ipoteză. Forma gropii (dreptunghiulară cu
colţuri rotunjite) şi modul său de săpare, mai lată în partea sudică, cu scopul de
a permite depunerea inventarului funerar, îşi găseşte analogii în toate cimitirele
scitice cercetate în Transilvania. Modul de dispunere a inventarului funerar, la
sud sau sud-vest de defunct, de obicei pe partea dreaptă, dar nu obligatoriu22,
reprezintă o caracteristică a ritualului funerar de tip scitic, fiind, de altfel, cel
mai frecvent mod de aşezare al acestuia23• Poziţionarea vaselor (vas bitron
conic şi ceaşcă cu toartă supraînălţată) în partea superioară dreaptă îşi găseşte
şi ea numeroase analogii în întreaga arie ocupată de populaţia de tip scitic
din Transilvania24• Dintre elementele complementare ritului funerar, acestea
având o semnificaţie magico-rituală certă, legată de cultul morţilor, în M30 de
la Fântânele se regăseşte doar depunerea ofrandei de carne. În mormintele
scitice ofranda de carne este depusă de obicei riguros pe aceeaşi parte cu vasele
ceramice, în general, pe partea dreaptă, în apropierea bazinului. Ofranda de
carne (ovine şi bovine, foarte rar porc şi pasăre) aşezată direct pe sol sau în
străchini, însoţită de un cuţitaş din fier, este o practică frecvent întâlnită în
majoritatea mormintelor de tip scitic transilvănene!S. Referitor la ofranda de
carne, se remarcă şi în acest caz alegerea voită a unor bucăţi cărnoase26•
La fel ca şi în aspectele legate de rit şi ritual, inventarul funerar îşi
găseşte cele mai apropiate analogii în inventarul unor morminte de tip scitic
la Fântânele Dâmbul Popii" cele mai adânci sunt M87 (femeie) la -1,20 m şi � (femeie) la
-1,12 m fiind cele mai bogate din cadrul necropole� la Budeşti-Fânaţe sunt nu mai puţin de
cinci morminte adânci {M3 -1,20 m; � -1,40 m; M6- 2,00 m; M8 -1,60 m; � -1,50 m), repre
zentând un caz excepţional in cadrul descoperirilor de tip scitic, explicat mai ales prin faza
timpurie de constituire a acestei necropole. Mormintele adânci de la Budeşti-Fânaţe dovedesc,
că adâncimea nu are legătură cu sexul, dintre cele cinci morminte două sunt de femei, două
de copii şi unul de bărbat, toate având însă inventare bogate (Marinescu 1984, p. 48-49, 65,
fig. 3-5, 6/B).
21
Marinescu 1984, p. 65.
22
Un caz ilustrativ in acest sens este necropola de la Budeşti-Fânaţe, unde inventarul funerar
este depus mai ales pe partea stângă, vezi Marinescu 1984, p. 67.
23
Ferenczi 1966, p. 58; Vasiliev 1972, p. 40 sq.; Vasiliev, Zrinyi 1974, p. 106 sq. (situaţia se
regăseşte in 9 cazuri, adică 75 % din morminte); Vasiliev 1976, p. 63-64, n. 34; Vasiliev 1980,
p. 55.
24
Cristeşti �0(Zrinyi 1965, pl. V/3); Ciumbrud M2' M11, �2' �6 (Ferenczi 1966, fig. 3/1-3, 4/2;
Ferenczi 1966, fig. 15,16, 19); Ozd MII'� �3 (Vasiliev, Zrinyi 1974, pl. Vfb, VI/a, Vll/b);
Băiţa M7 (Vasiliev 1976, pl. XV/a); Şopteriu M4 (Marinescu 1975, pl. Xlll); Budeşti-Fânaţe M3
(Marinescu 1984, fig. 3) etc.
25 Vasiliev 1976, p. 61 sq., n. 25; Vasiliev 1980, p. 50-52, 55.
26
Ferenczi 1969, p. 61 sq.; Vasiliev, Zrinyi 1974, p. 105.
"
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transilvănene. Vasul mare bitronconic reprezintă în cadrul acestor morminte
o prezenţă nelipsită, totdeauna fiind întâlnit un singur exemplar27• Elemente
deosebite ale vasului bitronconic descoperit în M30 sunt cele trei caneluri
late, dispuse orizontal în partea superioară a gâtului, amintind prin modul
riguros de execuţie de stilul de omamentare anterior, autohton, caracteristic
Hallstatt-ului timpuriu şi mijlociu, de altfel, bine reprezentat în nord-estul
Transilvaniei28, inclusiv pe raza localităţii Fântânele29. Vase decorate în mod
similar, prin caneluri orizontale pe gât, au mai fost descoperite la Târgu
Mureş30, Cipău31, Budeşti-Fânaţe32, Mărişelu 33, Archiud34, Brateiu35 sau Batoş36,
toate exemplarele provenind din cadrul unor necropole caracteristice etapei
arhaice din cadrul descoperirilor scitice din Transilvania, legătura genetică
cu fazele anteriore (Ha B-C) fiind evidentă şi deseori afirmată37• Un element
deosebit al vasului bitronconic de la Fântânele este prezenţa doar a două
proeminenţe-apucători de formă patrulateră situate sub diametru! maxim, în
condiţiile în care majoritatea vaselor bitronconice au patru astfel de proemi
nenţe dispuse în cruce, simetric sau nu au nici o proeminenţă38• Având în
vedere înălţimea sa (35 cm), modelarea sa din două trunchiuri de con aproxi
mativ egale şi modul de omamentare prin trei linii canelate orizontale, consi
derăm că vasul se integrează perfect în tipul II al vaselor bitronconice (varianta
Târgu-Mureş), după tipologia lui 1. H. Crişan 39•
O piesă deosebită este mărgeaua descoperită in situ aşezată pe partea
dreaptă a bazinului. Piesa este lucrată din os, fiind tăiată longitudinal din
partea terminală rotunjită a unui os de animal, după care a fost perforată
vertical. Interpretarea acestei piese drept podoabă, ridică semne de întrebare
în condiţiile în care în alte morminte de tip scitic, de obicei feminine, mărgelele
perforate sunt în asociere cu alte tipuri de podoabe (cochilii Kauri, mărgeluţe
de caolin, mărgeluţe din pastă vitroasă, saltaleonii etc.) şi purtate în şiraguri la
gât sau ca brăţări, loc unde sunt şi descoperite. În schimb, piesa în discuţie este
găsită într-o poziţie diferită (pe bazin), nefiind asociată cu alte piese de podoabă.
Locul de descoperire, în dreapta bazinului, poate indica poziţia de purtare, în
v

Vasiliev 1980, p. 62-65, fig. 5-7; Marinescu 1984, p. 68 sq.
Marinescu 2010, p. 41-128.
29
Marinescu 2010, p. 61 sq., pl. XIX.
30
Kovâcs 1915, p. 260 sq., fig. 28/2; Crişan 1969, pl. II/4.
31
Crişan 1969, pl. I/1, 4.'
32
Marinescu 1984, p. 48, 68, fig. 5/1.
33
Marinescu 1984, p. 50, fig. 8/B5.
34
Inedit - informaţii G. Marinescu.
35
Vulpe 1990, pl. 45/B3.
36
Boroffka 2002, p. 233 sqq. fig. 1/ A.
37
Originea autohtonă a ceramicii intâlnită în mormintele de tip scitic este acceptată de toţi
cercetătorii care s-au ocupat de aceste descoperiri, reprezentând practic una dintre puţinele
categorii de inventar unde părerile specialiştilor sunt comune. Ferenczi 1967, p. 19 sqq., n. 207
(bibl veche); Crişan 1969, p. 23 sqq.; Vasiliev 1980, p. 61 sqq. n. 290; Moscalu 1983, p.159-161;
Marinescu 1984, p. 68-70; Vulpe 1984, p. 60; Vasiliev 2005, p. 72.
38
Crişan 1969; Ferenczi 1967, p. 19-22; Vasiliev 1980, p. 62 sqq.; Moscalu 1983, p. 22 sqq.
39 Crişm1969, p. 33-35.
211
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acest caz fiind o piesă cu rol vestimentar, posibil în legătură cu centura. În
cadrul descoperirilor scitice transilvănene cea mai apropiată analogie este
mărgeaua din os descoperită în 1949 la Teiuş, într-un mormânt de inhumaţie
(bărbat) aflată lângă genunchiul drept4° în timp ce în partea dreaptă a toracelui
a fost găsită o altă mărgea lunguiaţă din os. Piese asemănătoare, dar din fier, au
fost descoperite în jurul bazinului din acelaşi mormânt de la Teiuş41, dar şi în
mormântul-dublu (M6) de la Mărişelu, unde o mărgică de fier perforată a fost
găsită pe şoldul bărbatului42•
O altă problemă legată de M 0' este determinarea sexului, care în lipsa
3
unor analize antropologice de specialitate este dificil de stabilit cu precizie43•
În favoarea atribuirii mormântului unei femei, este prezenţa unei mărgele
din os, corelată şi cu absenţa armelor, de regulă, des întâlnite în mormintele
de bărbaţi. Surprinzătoare însă pentru un mormânt feminin este lipsa altor
podoabe (cochilii Kauri, cercei de bronz cu capete conice, mărgeluţe de caolin
etc.), frecvent întâlnite în alte morminte contemporane. Pentru o posibilă
atribuire masculină, variantă pentru care optăm, ar pleda lungimea relativ
mare a scheletului - aproximativ 1,70 m, apoi conformaţia oaselor, care au
un aspect masiv, dar şi prezenţa oaselor de bovină din ofranda de carne, în
condiţiile în care cercetarea semnalează că aceste depuneri sunt specifice
mai ales mormintelor de bărbaţi44• Un alt argument în favoarea atribuirii
masculine este şi poziţionarea mărgelei din os, în partea dreaptă a bazinului,
la fel ca şi în cele mai apropiate analogii, unde ambele morminte sunt sigur de
bărbaţi (luptători). Chiar dacă considerăm această piesă ca podoabă (mărgea
sau amuletă), simpla sa prezenţa nu constituie un element definitoriu pentru
atribuirea mormântului unei femei, astfel de piese fiind găsite, e drept mai rar,
şi în morminte de bărbaţi45•
Descoperirea unui nou mormânt de tip scitic în perimetrul localităţii
Fântânele, pe lângă cele anterior identificate în punctul "Dâmbul Popii"46,
dovedeşte că prezenţa acestei populaţii în această zonă a fost una mult
mai amplă decât s-a crezut iniţial (Pl. 1/1). Noua descoperire se adaugă
altor localităţi unde pe hotarul unei singure aşezări actuale s-au descoperit
40

41

42

43
44
45

46

Horedt 1953, p. 802, fig. 11/12.
Horedt 1953, p. 802, fig. 11/9, 11.
Marinescu 1984, p. 50, fig. 11/4.
Necrasov, Botezatu 1960, p. 19-43; Crişan 1%4, p. 79-86; Ferenczi 1966, p. 57 sq.; Nicolescu
Plopşor, Wolski 1975, p. 31 sqq.; Vulpe 1984, p. 52, n. 18-19; Vulpe 2001, p. 487.
Vasiliev, Zrinyi 1974, p. 104; Vasiliev 1980, p. 51, n. '237.
Horedt p. 800-802, fig. 11/9-12 (Teiuş M6 mărgele din os şi fier); Vasiliev, Badea, Man 1973,
p. 31, fig. 4/3 (Teiuş M2 cercel de argint cu capete conice); Marinescu 1984, p. 41, 50, 80, fig. 3/8,
7/3, 9/2 (Budeşti-Fânaţe - M3 - cercei de bronz cu un cap conic; Mărişelu - M1 fusaiolă de lut;
M, ac de fier cu nodozităţi din bronz etc.
Cercetările efectuate de 1. H. Crişan şi colaboratorii (T. Soroceanu, Fl. Medeleţ, G. Marinescu)
au identificat în anii 1974-1975, pe lângă descoperirile de tip celtic şi gepidic şi o necropolă
scitică (9 morminte). Materialele, rămase inedite, au fost preluate recent de Complexul Muzeal
Bistriţa-Năsăud, urmând să fie valorificate ştiinţific de subsemnatul. Pe această cale dorim să

aducem mulţumiri domnilor dr. Coriolan Opreanu şi dr. Aurel Rustoiu, pentru înţelegere şi
sprijinul acordat.

19

www.cimec.ro

GEORGE G. MARINESCU

în mai multe puncte urme de tip scitic relativ contemporane47• În stadiul
actual al cercetării situaţia este explicată prin caracterul semi-nomad48 al
acestei populaţii, aflată într-o permanentă căutare de noi păşuni, sălaşurile
fiind schimbate destul de des, probabil după două-trei decenii. Situaţia este
confirmată şi arheologic, majoritatea necropolelor fiind mici, cu o medie
de 10-15 morminte, cea mai mare fiind cea de la Ciumbrud (23 M), fapt ce
dovedeşte existenţa unor comunităţi mici şi un timp relativ scurt de locuire.
Noul mormânt descoperit la Fântânele "La Gâţa " ridică şi o altă problemă
mai veche, descoperirea unor morminte de tip scitic în acelaşi loc cu desco
periri funerare de tip celtic. Cazul M30 nu reprezintă un exemplu singular,
situaţia fiind regăsită chiar pe raza aceleaşi localităţi, în punctul "Dâmbul
Popii"49, dar şi în alte părţi, dintre care amintim pe cele de la Aiud50, DezmirSt,
Şopteriu52, Archiud53 etc. Alegerea aceluiaşi loc de înmormântare de către cele
două populaţii a fost determinată probabil de practici rituale similare, în care
poziţia dominantă şi prezenţa nisipului la suprafaţă, care favoriza o mai bună
conservare a defunctului, jucau în mod sigur un rol determinant. Precizăm că
47

La Aiud Qud. Alba) mai multe descoperiri funerare grupate în două zone mai mari Parc"
"
şi în jurul punctului Dâmbul Cocoşului" (Vulpe 1984, p. 36-47, fig. 1, cu bibl. veche); la
"
Brateiu Qud. Sibiu) în două puncte apropiate lucrările de exploatare a nisipului au distrus
mai multe morminte (Nestor, Zaharia 1961, p. 176; Vasiliev 1980, p. 143, nr. 18; Vulpe 1990,
Podireu" o necropolă cu 23 de morminte,
"
la cea. 200 m în secolul XIX sunt semnalate mai multe morminte de inhumaţie (Ferenczi

pl. 45/B); la Ciumbrud Qud. Alba) în punctul

1965; Vulpe 1984, p. 47, 50); la Batoş Qud. Mureş) descoperiri funerare din două puncte:

"Neue Haide" 2 M (1894, 1924) şi din punctul

Lotul Dwnbravei" 1 M inh. (1964) (Vlassa
"
1960, p. 552-554, fig. 2; Vasiliev 1966; Boroffka 2002); la Cipău Qud. Mureş) sunt semnalate
Gară" (12
"
M sigure şi 6 probabile) (VIassa 1961, p. 19-46; Crişan 1969, p. 258, nr. 74a; Vasiliev 1980,

descoperiri în zona gării (1908-1914, 1954-1955), care provin din două puncte:

p. 144) şi 1 M descoperit incidental (1966) la est de gara (Vasiliev 1975, p. 52-53, pl. 20); la
Cristeşti Qud. Mureş) descoperiri funerare care indică două necropole "La Lutărie" 17 M
inh. (Szekely 1960, 191-193; Crişan 1965b, p. 58-63, fig. 12; Zrinyi 1965, p. 27-48) şi 8 M inh.
situate la 700-800 m de primul grup (Vulpe 1984, p. 53, n. 23); la Deva Qud. Hunedoara)
probabil două necropole în două puncte:" Viile Carolina" 1 M de inh. şi Sub Vii" 1 M inh.
"
(Floca 1937; p. 57-60; Floca 1969, p. 16; Vasiliev 1980, p. 145); la Braşov Qud. Braşov) din
mai multe puncte" Cartienll Bartolomeu", Dealul Melcilor", Dealul Şprenghiului" descoperiri
"
"
care indică morminte distruse (Crişan 1960, p. 118; Crişan 1969, p. 255, nr. 41a; Vasiliev
1980, p. 143, nr. 17); la Noşlac Qud. Alba) din puncte diferite provin urme funerare scitice
(Vasiliev 1980, p. 146); la Sfântu Gheorghe Qud. Covasna) din puncte diferite provin desco
periri funerare, indicând două necropole- în 1901 pe dealul Avasalja a fost descoperit

1M

de inh. (Szekely 1959, p. 709-711, 721, pl. 6/3), iar în vatra oraşului (Str. Umbrei), în 1958 a
48
49
50
51
52

53

fost descoperit 1 M inh. (Szekely 1960, p. 273-281) etc.
Vasiliev 1980, p. 37-38.
Dănilă 1971, p. 59-61, fig. 1; Crişan 1973, p. 57 sqq.; Crişan 1975, p. 185 sq.; Crişan 1977,
p. 75-77, pl. XXXVI-XXXVTI; Di!nilă 1974, p. 465 sqq.; Dănilă 1978; Vaida 2006, p. 301.
Crişan 1973, p. 50 sq.; Crişan 1974, p. 71-92 (celtice); Vulpe 1984, p. 36-63 (scitice).
Crişan 1964, p. 91-100; Crişan 1973, p. 56; Vasiliev 1980, p. 145, nr. 35.
Crişan 1973, p. 56; Lazăr 1975, p. 69-74; Marinescu, Dănilă 1976, p. 33-37, pl. VIII-XlTI, fig. 1;
Marinescu 2003a, p. 140-144, pl. VIII-XID.
Informaţii G. Marinescu; Crişan 1973, p. 53; Dănilă 1974, p. 477-488; Marinescu, Gaiu 1983,
p. 131-134; Gaiu 1999, p. 267; Vaida 2006, p. 299 sq.
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între cele două populaţii nu a existat un contact direct, fiind separate de un
interval de timp de cel puţin 150 de ani54.
În privinţa datării M30 descoperit la Fântânele " La Gâţa ", atribuirea sa
pe baza ritului, ritualului şi inventarului funerar în rândul descoperirilor de
tip scitic, îi asigură o încadrare generală pe parcursul Hallstatt-ului târziu55• Un
prim element care ne sugerează o datare relativ timpurie, legată de momentul
de început al evoluţiei grupului scitic în Transilvania, este adâncimea destul de
mare la care a fost săpată groapa şi rigoarea ritualului funerar, inventarul fiind
aşezat exclusiv pe partea dreaptă şi la sud de defunct. Singurul element de
inventar care ne permite aprecieri cronologice mai nuanţate este vasul bitron
conic. După cum s-a afirmat, vase de acest tip, cu înălţimi medii (30-50 cm),
ornamentate cu caneluri orizontale în partea superioară a gâtului sunt desco
perite mai ales în mormintele de tip scitic timpurii, fiind întâlnite cu precădere
până la mijlocul secolului VI i. Chr.56• înălţimea medie constituie un alt element
care dovedeşte că vasul în discuţie nu reprezintă forma cea mai veche din
tipologia vaselor bitronconice (tipul I la 1. H. Crişan), vase de acest tip repre
zentând o etapă ulterioară în evoluţia formei. în lipsa altor elemente cronologice
mai precise şi având ca element de comparaţie inventarul funerar al necropolei
de la Fântânele " Dâmbul Popii ", încadrat de noi la mijlocul secolului VI î. Chr.
şi în a doua sa jumătate, suntem de părere că mormântul de la Fântânele " La
Gâţa " se datează în cursul secolului VI î. Chr., mai precis în prima sa jumătate.
UN TOMBEAU DE TYPE SCYTHE DECOUVERT
A FÂNTÂNELE <<LA GÂŢA >> UUD. BISTRIŢA-NĂSĂUD)
Resume
La localite Fântânele (corn. Matei) se trouve geographiquement dans la partie
Centre Nord de la Roumanie, dans la zone du Nord de la Plaine de la Transylvanie.

Le point

«

La Gâţa

>>

est approximativement place a 2 km Nord-Est du centre du

village, etant un point connu dans la litterature de specialite pour les decouvertes de

1' epoque La TEme, particulierement pour une necropole de type celte. Lors des fouilles
archeologiques de 2010, dans le cadre de la section (SJ on a decouvert une tombe qui
presentait des caracteres differents par rapport a la necropole de type celte. De 1' analyse
du rite, du rituel et de l'inventaire funeraire (vase bitroconique, tasse de type celte avec

le poignee sureleve, perle en os perforee, petit couteau courbe en fer fragmentaire), le
54

55

Crişan 1964, p. 105; Cri.şan 1973, p. 65 sqq.; Cri.şan 1974, p. 91; Vasiliev 1976, p. 76 sq.; Vasiliev
2005, p. 74; Dietrich, Dietrich 2006, p. 9 sqq.
Majoritatea cercetătorilor leagă aceste descoperiri de o populaţie scitică intrusivă, venită în
Transilvania din nordul Mării Negre, evoluţia acestei enclave fiind între încep. sec VIi. Chr
- Y2 sec . Vi. Chr (Cri.şan 1%9, p. 42 sq.; Ferenczi 1971, p. 34; Vasiliev, Zrinyi 1974, p. 117-119;
Vasiliev 1976, p. 75-77; Vasiliev 1980; Vasiliev 2005, p. 73-74). Alţi cercetători datează mai
timpuriu aceste descoperiri aducând ca argument un presupus aport etnic prescitic suprapus
peste masa autohtonilor, din a doua jumătate a sec. Vll- 112 sec Vi. Chr. (Marinescu 1984,
p. 81-83; Vulpe 1984, p. 59 sq.; Vulpe 2003, p. 487).
Crişan 1969, p. 41; Vasiliev 1980, p. 65.
.

.

.
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tombeau a ete encadre dans la lingee des decouvertes de type scythe caracteristiques
pour l'Hallstatt tardif transylvain. Le tombeau trouve au poin << La Gâţa » represente
la deuxieme decouverte attribuee a la population scythe du domaine de la localite
Fântânele, apres la decouverte du 1974-1975 du point «Dâmbul Popii)) (9 tombes). Les
prindpaux reperes pour l'encadrement chronologique precise d'une tombe sont: la
profondeur relativement importante de la fouille (-1,20 m), la rigueur de l'installation
de 1' inventaire funeraire du cote droit et au sud du defunt, et surtout le vase bicome ome
a la gorge avec trois cannelures larges horizontalement disposees. Tout cela permet un
encadrement au cours du VI• siecle a. Chr, plus precisement dans sa premiere moitie.
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Planşa 1 -

1. H a rta l o c a l ităţii Fântâ n e l e; 2. D e s c o p e r i r i d e ti p sciţic
în n o rd-est u l Tra n s i l va n i e i .
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M30

· 120 an

P l a nşa 1 1 - M o rm â nt u l 30;

1 - vas bitro n c o n i c, 2 - ceaşcă, 3 - m ă rgea d i n os,

4 - cuţitaş din fier, 5 - odraslele ofra n d e i .
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P l a nşa I I I - M o r m â n t u l 30 ( i m a g i n i foto ) .
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REPREZENTĂRI ALE DELFINILOR PE STELELE
FUNERARE DIN DACIA ROMANĂ
Silvius Ovidiu ClllŞ
Cuvinte cheie: stelă, delfin, reprezentare, simbolism.
Keywords: stella, dolphin, representation, symbolism.

în articolul de faţă vom aborda studiul reprezentărilor de delfini care
apar pe stelele funerare din Dacia romană. Scopul urmărit va fi stabilirea valorii
simbolice a acestor reprezentări, a ceea ce ne pot ele indica despre imaginarul
funerar al locuitorilor Daciei romane. Pentru aceasta vom analiza imaginile
delfinilor în funcţie de locul unde sunt reprezentaţi pe stele şi în corelaţie cu
celelalte reprezentări de pe aceste monumente.
Au fost descoperite un număr de 26 de stele funerare cu reprezentări
ale delfinilor. Ele sunt distribuite geografic astfel: Alba-Iulia 15 piese,
Cluj-Napoca - 1 piesă, Orăştioara de Sus Gud. Hunedoara) - 1 piesă, Răhău
Gud. Alba) 1 piesă, Roşia Montană - 1 piesă, Sarmizegetusa - 4 piese,
Şeica Mică Gud. Sibiu) - 1 piesă, Strei-Săcel Gud. Hunedoara) - 1 piesă,
Târnava Mare Gud. Sibiu) 1 piesă. Se poate observa o concentrare clară
a stelelor cu reprezentări ale delfinilor în zona Daciei Superior, centrul
cel mai important fiind Alba-Iulia, de unde provine peste jumătate din
numărul de piese.
În ceea ce priveşte originea etnică a dedicanţilor, s-a remarcat faptul
că, pe piesa nr. 1, defunctul şi soţia sa poartă nume tracice1• Câteva dintre
stelele cuprinse în catalog (nr. 2, 5, 6, 11, 23, 26) ar putea fi atribuite unor
norico-pannoni. Stelele nr. 2, 23, 26 au analogii în Pannonia. Pe stela nr. 23
se menţionează originea etnică a defunctei Cotu Succesi, cives Norica. Pe stela
nr. 11, soţia veteranului L. Attius At... originar din Celeia, poartă un costum
noric, cu turban2•
Pentru încadrarea tipologică a pieselor luate în discuţie am folosit
tipologia propusă de Lucia Ţeposu Marinescu3• Încadrarea tipologică a pieselor
cuprinse în catalog este următoarea:
-

-

-

Nemeti. Sorin Nemeti, Tracii şi illirii, in volumul Funeraria Dacoramana, editura Presa
Universitară Oujeană, Ouj-Napoca, 2003, p. 397, nr. 2.
Adrian Husar, Celţi şi germani În Dacia romană, Cluj-Napoca, 1999, p. 185.
Lucia Ţeposu Marinescu, Funerary monuments in Dacia Superior and Dacia Porolissensis, BAR
International Series 128, Oxford, 1982, p. 24-25.
Irina

l
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Nr.

Tipul

Nr. pieselor

1

1.8.4 Stele aniconice cu fronton triunghiular încadrat

1, 20

2

II.8.1 Stele iconice cu arc şi fronton la partea superioară

2, 3, 25

3

II.8.2 Stele iconice arhitecturale cu fronton la partea

4, 26

superioară, arc, medalion
4

II.8.3 Stele iconice cu arc

24

5

II.8.4 Stele iconice arhitecturale, attică pe partea superioară,

5, 6, 7, 16

arc, medalion
6

III.B.2 Stele iconice nearhitecturale cu nişă arcuită şi fronton

21

pe partea superioară
7

III.C.1 Stele iconice nearhitecturale cu medalion

8, 9, 10, 18

8

III.C.2 Stele iconice nearhitecturale cu medalion, fronton,

14, 15, 19, 23

9

III.D.2 Stele iconice nearhitecturale cu nişă în formă de

attică la partea superioară
17, 22

_potcoavă şi fronton la partea superioară

Fragmente de stele care nu pot fi încadrate tipologie: nr. 11, 12, 13.
încadrarea cronologică a pieselor este cuprinsă în tabelul următor:
Secolul al II-lea d. Hr

�r. 1, 3, 20, 21, 22, 24

A doua jumătate a secolului al II-lea d. Hr.

�r. 5, 6, 16

A doua jumătate a secolului al II-lea d. Hr. - începutul

�r. 2

A doua jumătate a secolului al II-lea d.

�r. ll

secolului al III-lea d. Hr.
III-lea d. Hr.

Hr.

-

secolul al

�r. 17

Secolul al III-lea d. Hr.

�r. 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13,

Secolele al II-lea - al III-lea d. Hr.

14, 15, 18, 19, 23, 25, 26.

Luând în considerare locul unde sunt reprezentaţi delfinii pe stelele
din Dacia romană, propunem următoarea tipologie a acestor reprezentări:
1. Delfini reprezentaţi pe partea superioară a stelei, deasupra laturilor
superioare ale frontonului - Nr. 1, 12, 14, 21, 22, 23, 25.
Il. Delfini reprezenta ţi în partea centrală a stelei.
II.A. Delfini reprezentaţi în partea centrală a stelei, în colţurile dintre
partea superioară a acesteia, marginea stelei şi marginea nişeif medalion ului Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 19, 20, 23, 24, 26.
II.B. Delfini reprezentaţi în partea centrală a stelei, în medalion - nr. 15.

II.C. Delfini reprezentaţi în partea centrală a stelei, flancând inscripţia
18.
Piesa numărul 7 este atipică, deoarece imaginea delfinului apare şi în
attica din partea superioară, şi în colţurile părţii centrale a stelei.
- nr.
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Delfinii sunt reprezentaţi singuri - nr. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17,
18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, sau asociaţi cu hipocamp - nr. 1, viţă de vie şi struguri
- nr. 3, peşte pe care il vânează - nr. 6, 11, 24, rozetă - nr. 12, capul Gorgonei 
nr. 15, şarpe - nr. 19, trident - nr. 23, rozetă, geniu care ţine o ghirlandă şi un
ciorchine de struguri - nr. 7.

Pentru stabilirea valorii simbolice a imaginii delfinilor trebuie să ţinem
seama de locul unde sunt reprezentaţi pe stelă (in partea superioară a stelei sau
in partea centrală a stelei), şi de celelalte reprezentări cu care sunt asociaţi (din
timpanul frontonului, din attică, din zona centrală a stelei).
Delfinii reprezentaţi pe partea superioară a stelei, deasupra laturilor
superioare ale frontonului (imaginile de tipul 1) sunt asociaţi cu următoarele
imagini din timpanul frontonului:
a) Rozetă (nr. 21, 22) - rozeta este un simbol al Soarelui, iar delfinii au rol
psihopomp, ducând sufletele defuncţilor la destinaţie.
b) Frunze de acant (nr. 22, 23) . Imaginea frunzei de acant avea rolul să
reamintească tuturor că încercările vieţii şi ale morţii, simbolizate de
spinii plantei, erau depăşite victorios. Acest motiv decorativ orna
capitelurile, carele funebre, veşmintele bărbaţilor de seamă, pentru că
arhitecţii, eroii, defuncţii au învins dificultăţile cu care s-au confruntat4.
c) Coroană (nr. 1 ) - este un simbol al intrării în Cârnpiile Elisee şi al
victoriei asupra morţii5•
d) Capul Gorgonei - avea un rol apotropaic, de alungare a spiritelor rele6;
combinat cu Vânturile, el poate simboliza şi faţa Lunii, spre care merg
sufletele7•
Delfinii reprezentaţi in attică (piesa nr. 7) sunt asociaţi cu rozetă, sub
ghirlanda ţinută de un geniu care mai ţine un ciorchine de struguri. Geniul
cu ghirlandă şi ciorchine de struguri face trimitere la ideea victoriei asupra
morţii, a eroizării defunctului8• Geniul funerar cu ghirlandă şi ciorchine de
struguri este legat de Dionysos şi face trimitere la ideea victoriei asupra morţii
asigurată de acest zeu9• Delfinii pot fi consideraţi aici psihopompi sau vehicule
de transport al sufletului către stele, simbolizate de rozetă.
Delfinii reprezentaţi in colţurile superioare ale părţii centrale a stelei
(imaginile tipul II.A) ocupă locul în care apar, uneori, protomele Vânturilor10•
Interpretarea valorii simbolice a acestor imagini trebuie să ţină seama şi de
reprezentările din medalionul din partea centrală a stelei. în medalion sunt
bustuljbusturile defuncţilor (nr. 2, 5, 6, 8, 11, 16, 19, 24, 26), iar sub medalion

9
10

Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, editura Artemis, Bucureşti, 1993,
vol. 1, p. 68.
Franz Cumont, Recherches sur le symbolisme funiraire des romains, Paris, 1966, p. 154, 434, 487
Ibidem, p. 339.
Ibidem, p. 155, nota 2.
Ibidem, p. 404-405.
Silvius Chiş, Imaginarul funerar în Dacia romană, Cluj-Napoca, 2004 (diss), p. 110.
Pentru reprezentarea protomelor Vânturilor pe monumentele funerare din Dacia romană
trimitem la studiul nostru Din simbolistica ascensiunii sufletului: Vânturile in volumul Funeraria
Dacoromana, editura Presa Universitarii Oujeanil, Cluj-Napoca, 2003, p. 334-340.
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avem reprezentată Gorgona flancată de bocitoare (nr. 6), un crater cu vrejuri
de viţă de vie (nr. 11). Defuncţii au ca şi atribute o cheie (nr. 11), volumen (nr.
24, 26). Cheia apare pe stela unei norico-pannonice, şi era unul din atributele
Nantosueltei, stăpână Infernului celtic11• Craterul face parte din categoria mai
largă a vaselor de băut, ce aparţineau sferei bahice; el face aluzie la banchetul
etern rezervat credincioşilor zeului în lumea de dincolo12• Volumenul poate fi
interpretat în mai multe moduri: apariţia lui s-ar datora dorinţei de a pune
lângă imaginea defunctului un atribut care să amintească de profesia sau
ocupaţiile favorite ale defunctului. Volumenul ar relua viaţa unui om de litere,
a unui savant, artist, magistrat, ar semnifica mai ales munca intelectuală sau
autoritatea13• Considerăm că volumenul aparţine categoriei de imagini care fac
trimitere la viaţa intelectuală şi la slujirea Muzelor; el are o dublă funcţie - să
transmită posterităţii imaginea defunctului ca intelectual, şi să arate că acesta
a fost un slujitor al Muzelor, aşteptând din partea lor nemurirea în lumea de
dincolo14• Bocitoarele sunt imagini care pot deriva din viaţa reală, din obiceiul
bocitului la înmormântărP5, dar pot fi considerate şi imagini ale tristeţii/ durerii
provocate de moarte. Gorgona este un simbol apotropaic, dar şi un simbol al
Lunii16. Delfinii pot fi interpretaţi ca psihopompi, vehicule de transport ale
sufletului către Lună/ stele; apele superioare ale atmosferei, ce curăţă sufletul
de resturile trupeşti.
Delfinii care flanchează un cap de Gorgonă (imaginea tipul II.B) pot
fi consideraţi psihopompi sau vehicule de transport ale sufletului către Lună,
simbolizată de capul Gorgonei.
Delfinii care apar în toartele tabula-ei ansata (imaginea tipul II.C) care
conţine textul inscripţiei (nr. 18), pot fi consideraţi psihopompi sau vehicule de
transport ale sufletelor. Medalionul cu imaginea defuncţilor apare flancat de
reprezentări ale lui Attis sprijinit în pedum, şi de rozete. Attis poate fi consi
derat ca un simbol al tristeţii şi durerii cauzate de moarte, dar era şi zeul care
atenua moartea, era garantul unei renaşteri în lumea de dincolo şi un simbol al
paradisului unde urma să ajungă sufletul defunctuluP7• Rozetele sunt simboluri
ale Soarelui şi stelelor.
Delfinul care prinde un peşte este emblema apelor superioare ale
atmosfereP8• Delfinii erau peferaţi ca emblemă a apelor pentru că se credea că
i-au adus la mal pe eroii căzuţi în valuri. Pot fi simboluri ale salvării pentru cei
11

12

13

Sorin Nemeti, Stăpânii lumii de dincolo, în volumul Funeraria Dacoromana, editura Presa
Universitarii Clujeană, Cluj-Napoca, 2003, p. 278-279, ru. 8.
Silvius Chiş, Imaginarul funerar în Dacia romană, Cluj-Napoca, 2004 (diss), p. 209.
Dictionnaire des Antiquites grecques et romaines (Darembreg+Saglio), s. v. volumen, p. fJ76,
consultat la adresa: http:/ /dagr.univ+tlse2.fr/sdx/dagr/feuilleter.xsp?tome = S&partie
1&numPage 976&nomEntree VOLUMEN&vue image
=

=

,.

15
16
17

18

=

=

Ibidem, p. 183.
Mihai Bărbulescu, Mariana Pâslaru, Ritualuri la înmormântare, în volumul Funeraria Dacoromana,
editura Presa Universitară Oujeanil, Cluj-Napoca, 2003, p. 31-32.

Franz Cumont, ap. cit., p. 155 nota 2.
Silvius Chiş, Monumentele funerare cu reprezentări ale lui Attis în Dacia romană, în volumul Dacia
felix. Studia Michaeli Bărbulescu oblata, editura Tribuna, Ouj-Napoca, 2007, p. 164-176.
Franz Cumont, ap. cit., p. 154.
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căzuţi în marea furtunoasă care este lumea materială19• Delfinii erau şi animale
sensibile la muzică20• Delfinii cu tritoni şi trident semnifică doar elementul
acvatic, oceanul celesf1•
Delfinii erau simboluri ale regenerării, prezicerii, înţelepciunii şi
prudenţei; delfinul era şi un maestru al navigaţiei, apărând reprezentat cu un
trident sau o ancoră. El joacă un rol şi în riturile funerare, unde apare ca şi
psihopomp. Delfinii erau consideraţi prieteni ai oamenilor pe care încearcă să-i
salveze de la înec, deoarece sunt piraţi pocăiţi22•
Gilbert Durand încadrează peştele şi delfinul în regimul nocturn al
imaginii, între simbolurile inversării. Peştele este un simbol al recipientului
dublat, un animal care se pretează încastrării. Peştele este confirmarea naturală
a schemei înghiţitorului înghiţit. Simbolismul său pare să pună accentul pe
caracterul involutiv şi intimist al înghiţirii. Semnificaţia peştelui este cea a unei
reabilitări a instinctelor primordiale. El este încadrat între simbolurile inver
sării, iar această putere de inversare a sa metamorfozează marile arhetipuri ale
fricii şi le transformă, prin integrarea unor valori binefăcătoare23•
Delfinii apar adesea pe monumentele funerare şi sunt un simbol marin
ce reprezintă drumul spre viaţa de apoi. Cei de pe monumentele funerare
din Dacia au analogii în Pannonia la Carnuntum, Aquincum, Scarabantia,
în Dalmaţia la Salona şi în N Italiei la Ravenna. Atelierele de la Aquileia au
introdus în simbolistica funerară imaginea tritonilor, în secolul 1 d. Hr.24• Leii
funerari îşi datorează prezenţa în Dacia unor influenţe orientale, având analogii
şi în N Italiei şi provinciile vestice25•
Mihai Bărbulescu considera că delfinii şi monştrii marini (tritoni,
hipocampi, Scylla) exprimă ideea navigaţiei spre tărâmul Fericiţilor26•
Luca Bianchi remarca faptul că figurile de animale şi monştri marini
apar numai în Transilvania, iar delfinul este singura figură care se repetă în
mod frecvent, restul fiind mai rare. Aria cea mai densă în apariţii este zona
cuprinsă între Alba-Iulia şi Sarmizegetusa27•
Sanja Pilipovic consideră că imaginea delfinului, ca şi motiv decorativ,
este originară din N Italiei. Acest motiv decorativ a ajuns în Dacia Superior pe
traseul Noricum-Pannonia-partea dunăreană a Moesiei Superior; un anumit
rol în aducerea acestui motiv decorativ în Dacia I-au avut şi coloniştii aduşi în
19

Ibidem, p. 155, nota 2.
20 Ibidem, p. 305-306.
21
Ibidem, p. 157.
22
Jean Chevalier, A1ain Gheerbrant, Dicţionarde simboluri, volumul I, editura Artemis, Bucureşti,
1993, p. 439-440.
23
Gilbert Durand, Structurile antrapologice ale imaginarului, editura Univers Enciclopedic,
Bucureşti, 2000, p. 213-215.
24
Lucia Ţeposu Marinescu, ap. cit., p. 42-43.
2S Ibidem, p. 42-44.
26
Mihai Bilrbulescu, Interferenţe spirituale în Dacia romană, editura Dacia, Cluj-Napoca, 1984,
p. 193.
Il
Luca Bianchi, Le steleJunerarie delia Dacia. Un'espressione di arte romana perifrrica, Roma, 1985,
p. 138-139.
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Dacia Superior din Dalmaţia28• în Moesia Superior imaginea delfinului apare
pe monumente funerare care acoperă intervalul cronologic dintre sfârşitul
secolului 1 d. Hr. şi începutul secolului IV d. Hr. Monumentele cu astfel de
reprezentări sunt răspândite în zona dunăreană a provinciei şi în centre precum
Singidunum, Viminacium, zona Kosmaj. în Moesia Superior acest motiv
decorativ apare ca rezultat al influenţelor italice, prin intermediul Dalmaţiei şi
al Pannoniei29• Delfinilor li s-ar putea atribui mai multe semnificaţii - simboluri
ale Oceanului; psihopompi; rol apotropaic şi profilactic30•
Pentru aceste imagini pot fi atribuite următoarele semnificaţii :
- Rol psihopomp - conduc sufletele decedaţilor către lumea de dincolo.
- Vehicule de transport ale sufletelor către lumea de dincolo.
- Simbol al călătoriei către lumea de dincolo.
- Simbol al apelor atmosferei, care spală sufletul în drumul lui către o
lume de dincolo lunară/ stelară.

Catalogul pieselor
ALBA-IULIA
1. Stelă. Calcar. Dim: 180 x 95 x 24 cm Muz. Alba Iulia inv. 7754
.

Registrul superior şi câmpul inscripţiei sunt încadrate de borduri. Registrul
superior este împărţit într-un fronton triunghiular şi două triunghiuri de colţ. Frontonul
este decorat cu o corona în interiorul căreia se disting elemente vegetale. Unghiurile
frontonului sunt decora te cu un cap de Gorgonă şi doi lei.

în fiecare dintre triunghiurile

de colţ sunt reprezentaţi un hipocamp şi un delfin.
Inscripţia este: D(is) M(anibus)/Mucasenu,ls Ce(n)sorini/ aeques ex sin / gul(aribus)
co(n)s(ularis) vi-/xit annis XX/Rescutunne/Soie/co(n)iux/pientissima/posuitjb(ene)m(erenti).
datare: sec II d. Hr.
bibl: CIL III, 1195; IDR III/5 558; Lucia Ţeposu Marinescu - Funerary monuments
in Dacia Superior and Dacia Porolissensis, BAR International Series 128, Oxford, 1982,
p. 198, nr. 23; Luca Bianchi - Le stele funerarie delia Dacia. Un 'espressione di arte romana
periferica, Roma, 1985, p. 268, nr. 87; V. Wollmann în Apulum, 15, 1977, p. 677, pl. XI;
Irina şi Sorin Nemeti - în volumul Funeraria Dacoromana, editura Presa Universitară
Oujeană, Ouj-Napoca, 2003 p. 397.
2. Stelă funerară. Calcar. Dim: 80 x 41 x 21 cm Muz. Alba Iulia inv. 385.
.

Se păstrează partea dreaptă a registrului superior. O nişă semicirculară e
susţinută de o semicoloană torsionată. În nişă se găseşte un personaj masculin. În
frontonul triunghiular de deasupra, un cap de Gorgonă. Între fronton şi marginea
stelei este reprezentat un motiv ce nu mai poate fi identificat, iar între arcul nişei şi
attică, un delfin.
datare: a doua jumătate a sec. II - începutul sec . III d. Hr.

bibl: Lucia Ţeposu Marinescu - Funerary monuments in Dacia Superior and Dacia
Porolissensis, BAR International Series 128, Oxford, 1982, p. 114, nr. 48; Luca Bianchi
28

29

30

Sanja Pilipovi!", Dolphin representations on stelae from Upper Moesia, in Balcanica. Annuaire de

l'Institut des Etudes Balkaniques, XXXIV, 2003, p. 362-364.
Ibidem, p. 366-367.
Ibidem, p. 357-359.
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- Le stele funerarie delia Dacia. Un 'espressione di arte romana periferica, Roma, 1985, p. 270,
nr. 110; IDR III/5 664; Adrian Husar, Celţi şi germani în Dacia romană, Ouj-Napoca, 1999,
p. 1%, nr. 4; Idem, FunDR, p. 376, nr. 4.
3. Stelă. Gresie. Dim: 64 x 52 x 20 cm. Muz. Alba Iulia inv. 463.

Se păstrează numai partea superioară a stelei, decorată cu un fronton
împrejmuit, tăiat de o nişă arcuită. În nişă se poate distinge un cap, iar colţul superior
este decorat cu tulpină de vie, struguri şi delfini.
datare: sec. II d. Hr.
bibl: Lucia Ţeposu Marinescu - Funerary monuments in Dacia Superior and Dacia
Porolissensis, BAR International Series 128, Oxford, 1982, p. 115, nr. 54; Adrian Husar,
Celţi şi germani în Dacia romană, Ouj-Napoca, 1999, p. 196, nr. 10; ldem, FunDR, p. 378,
nr. 10.
4. Stelă. Gresie. Dim: 48 x 21 x 22 cm. Muz. Alba Iulia inv. 518
Se păstrează doar colţul superior stâng. Se pot distinge un fronton triunghiular
cu un medalion dedesubt. Spaţiul dintre marginea frontonului şi medalion este decorat
cu un delfin.
datare: sec. II-III d. Hr.
bibl: Lucia Ţeposu Marinescu - Funerary monuments in Dacia Superior and Dacia
Porolissensis, BAR International Series 128, Oxford, 1982, p. 116, nr. 58, pl. V; Luca
Bianchi - Le stele funerarie delia Dacia. Un 'espressione di arte romana periferica, Roma, 1985,
p. 269, nr. 107.
5. Stelă. Calcar. Dim: 190

x 95 x 24 cm. Muz. Alba Iulia inv. 185.
Partea inferioară este spartă în mai multe bucăţi. Într-un medalion înconjurat
de o coroană se disting busturile a doi bărbaţi. Medalionul e înscris pe jumătate într-un
arc susţinut de două semicoloane decorate cu ciorchini de struguri; capitelurile vegetale
sunt sprijinite pe baze în formă de mici altare. Partea superioară a monumentului e
ocupată de o attică. Două genii înaripate ţin în mâini o ghirlandă pe care stă un păun,
precum şi ciorchini de struguri. În unghiurile formate de attică şi arc sunt reprezentaţi
doi delfini.
Inscripţia este: D(is) M(anibus)/C(aius) Val(erius) C(ai) f(ilius) dom(o) Cl(audi)

Viruni Silvaj nus vet(eranus) leg(ionis) XIII G(eminae)/ vix(it) an(nos) LXX T(itus) Fl(avius)
Val(erius) Valensmil(es) leg(ionis)/XIII G(eminae) patri p(iisimo) /p(osuit)
datare: a doua jumătate a sec. II d. Hr.
bibl: Lucia Ţeposu Marinescu - Funerary monuments in Dacia Superior and Dacia
Porolissensis, BAR International Series 128, Oxford, p. 118, nr. 63, pl. VII; Luca Bianchi
- Le stele funerarie delia Dacia. Un'espressione di arte romana periferica, Roma, 1985, p. 268,
nr. 93; IDR III/5 591; Adrian Husar, Celţi şi germani în Dacia romană, Ouj-Napoca, 1999,
p. 199, nr. 14; idem, FunDR, p. 378, nr. 14.

6. Stelă. Calcar. Dim: 217 x 112 x 30 cm. Muz. Alba Iulia inv. 184
Stela are un medalion cochiliform înconjurat de o ghirlandă, plasată la rândul
ei într-o nişă semicirculară. în medalion sunt busturile a doi adulţi şi doi copii. Sub
medalion este reprezentat bustul Gorgonei, flancat de bocitoare. Registrul superior
este constituit dintr-o attică unde două genii înaripate ţin cu o mână o ghirlandă, iar
cu cealaltă un ciorchine de struguri, respectiv o capsulă de mac. Pe ghirlandă, între
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două rozete stă un vultur cu aripile desfăcute şi ţinând în cioc o coroniţă. Dedesubtul
ghirlandei avem un cap de Gorgonă flancat de rozete. În fiecare din unghiurile formate
de arcul nişei, attică şi marginile monumentului se distinge un delfin care vânează un
peşte.
Inscripţia este: D(is) M(anibus)/ Ulp(iae) Maxsimil(a)e p 1 osuit Artorius Vi / dor
coniugi bene-1 merenti

datare: a doua jumătate a sec. II d. Hr.
bibl: Grigore F1orescu - I monumenti funerari romani delia Dacia Superior în
Ephemeris Dacoromana, IV, 1930, p. 103, nr. 45; Lucia Ţeposu Marinescu - Funerary
monuments in Dacia Superior and Dacia Porolissensis, BAR International Series 128, Oxford,
1982, p. 118, nr. 64, pl. VII; Luca Bianchi - Le stele funerarie delia Dacia. Un 'espressione di
arte romana periferica, Roma, 1985, p. 268, nr. 92; IDR III/5 608; Adrian Husar, Celti şi
germani în Dacia romană, Ouj-Napoca, 1999, p. 197, nr. 13; idem, FunDR, p. 378, nr. 13.
7. Stelă. Gresie. Dim: 62 x 42 x 8 cm. Muz Alba Iulia inv. 389.
Este partea superioară stângă a unei stele cu attică şi medalion. Fragmentul
înfăţişează un geniu, care ţine o ghirlandă şi un vrej de vie cu un ciorchine de struguri.
Sub ghirlandă o rozetă şi un delfin. Se mai poate distinge o parte dintr-un medalion, în
interiorul unui arc. în afara arcului, în colţul stâng, un delfin.
datare: sec. II-III d. Hr.
bibl: Lucia Ţeposu Marinescu - Funerary monuments in Dacia Superior and Dacia
Porolissensis, BAR International Series 128, Oxford, 1982, p. 118, nr. 65; Luca Bianchi 
Le stele funerarie delia Dacia. Un 'espressione di arte romana periferica, Roma, 1985, p. 269,
nr. 102.
8. Stelă. Calcar. Dim: 29 x 13 x 8 cm. Muz. Alba Iulia inv. 128
Fragmentul reprezintă rămăşiţele unei coroane ce înconjura capul unui bărbat
redat în profil, şi capul unui delfin.
datare: sec. II-III d. Hr.
bibl: Lucia Ţeposu Marinescu Funerary monuments in Dacia Superior and Dacia
Porolissensis, BAR International Series 128, Oxford, 1982, p. 139, nr. 152.
-

9. Stelă. Gresie. Dim: 42 x 19 x 6 cm Muz. Alba Iulia inv. 383
Se păstrează numai colţul superior stâng, înfăţişând un bărbat şi un delfin.
datare: sec. II-III d. Hr.
bibl: Lucia Ţeposu Marinescu - Funerary monuments in Dacia Superior and Dacia
Porolissensis, BAR International Series 128, Oxford, 1982, p.139, nr. 153; Luca Bianchi 
Le stele funerarie delia Dacia. Un 'espressione di arte romana periferica, Roma, 1985, p. 268,
nr. 90, fig 136.
.

10. Stelă. Calcar. Dim: 29 x 35 x 10 cm Muz. Alba Iulia inv. 132.
Fragmentul reprezintă resturile unei ghirlande legată cu panglică, iar în afara
ghirlandei sunt un bust masculin şi un delfin.
datare: sec. II - III d. Hr.
bibl: Lucia Ţeposu Marinescu - Funerary monuments in Dacia Superior and Dacia
Porolissensis, BAR International Series 128, Oxford, 1982, p.139, nr. 155; Luca Bianchi 
Le stele funerarie delia Dacia. Un 'espressione di arte romana periferica, Roma, 1985, p. 268,
nr. 91, fig. 137.
.
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11. Stelă. Gresie. Dim: 118 x 53 x 16 cm. Muz. Alba Iulia inv. 122
Se păstrează numai partea stângă a stelei cu arc şi medalion. Arcul are coloane
torsionate cu capiteluri corintice. În interiorul arcului este un medalion cu bustul unei
femei care ţine o cheie în mâna dreaptă, şi textul inscripţiei. Dedesubt se distinge un
crater cu vrejuri de viţă de vie. în colţul format de arcul med.alionului şi marginea
monumentului, se distinge un delfin care prinde un peşte.
Textul inscripţiei este: D(is) M(anibus) 1 L(ucius) atius A . . ./ C(aius) Fl(avius)
K? . 1 v(ixit) an(nos) XXXI. . .
datare: a doua jumătate a sec. II - sec. III d. Hr.
bibl: Grigore Florescu - I monumenti funerari romani delia Dacia Superior
în Ephemeris Dacoromana, IV, 1930, p. 98, nr. 37; Lucia Ţeposu Marinescu - Funerary
monuments in Dacia Superior and Dacia Porolissensis, BAR International Series 128, Oxford,
1982, p. 122-123, nr. 82; Luca Bianchi - Le stele funerarie delia Dacia. Un'espressione di arte
romana periferica, Roma, 1985, p. 268, nr. 94; IDR III/5 499; Adrian Husar, Celţi şi germani
în Dacia romană, Ouj-Napoca, 1999, p. 197, nr. 16; Idem, FunDR, p. 378-379, nr. 16.
. .

12. Stelă. Gresie. Dim: 62 x 50 x 12 cm. Muz. Alba Iulia inv. 410
Se păstrează numai colţul stâng superior al stelei. Fragmentul reprezintă o parte
dintr-un froton, în afara frontonului un delfin şi o rozetă şi, într-o nişă, un bust masculin.
datare: sec. II-III d. Hr.
bibl: Lucia Ţeposu Marinescu - Funerary monuments in Dacia Superior and Dacia
Porolissensis, BAR International Series 128, Oxford, 1982, p. 148, nr. 194.
13. Stelă. Calcar. Dim: 40 x 28 x 11 cm Muz. Alba Iulia inv. 387.
Se păstrează colţul superior stâng al stelei, care înfăţişează un delfin.
datare: sec. II-III d. Hr.
bibl: Lucia Ţeposu Marinescu - Funerary monuments in Dacia Superior and Dacia
Porolissensis, BAR International Series 128, Oxford, 1982, p. 149, nr. 199.
14. Stelă. Marmură. Pierdută.
Se cunoaşte un desen executat de Ignatius Reinbold. În registrul superior,
un medalion înscris pe jumătate într-un fronton. În interiorul medalionului erau
două busturi. În colţurile superioare, la exteriorul frontonului, erau reprezentaţi
delfini. În cele două spaţii delimitate de medalion, fronton şi câmpul inscripţiei, se
disting grifoni. Textul inscripţiei este: D(is) M(anibus) 1 C(aio) Sentio Sulp(icia) 1 Flacco
Antiq(uaria) 1 vet(erano) leg(ionis) XIII G(eminae) M(artiae) V(ictricis) 1 dec(urioni) col(oniae)
Dac(icae) Sarm(izegetusae) 1 vix(it) an(nis) LXXV 1 C(aius) Sentius Flacci-1 [n]us filius et
heres 1 {f(aciendum)] c(uravit)
datare: sec. II-III d. Hr.
bibl: V. Wollmann în Apulum, 15, 1977, p. 678, pl. XV; IDR III/5 574; Luca
Bianchi - Le stelefunerarie delia Dacia. Un 'espressione di arte romana periferica, Roma, 1985,

p. 268, nr. 89.

15. Stelă. Dispărută.
S-a păstrat o descriere ciudată a piesei. Deasupra s-ar fi găsit trei genii înaripate,
cel din centru fiind mai mare decât celelalte două. Dedesubt, într-un medalion, ar fi fost
un om, căruia două păsări îi ciuguleau pletele cu ciocurile. S-ar putea să fi fost vorba de
un cap de Gorgonă înconjurat de doi păuni sau doi delfini. Textul inscripţiei este: D(is)
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M(anibus) / C(aius) Urbici(us) Con-/ dunus m(iles) l(egionis) XIII G(eminae) / s(tipendiorum)
IX v(i:rit) a(nnis ?) XXX Urb-/ eia Ingenua v(ixit) a(nnis) XX Urbic(ius) Senil(is) v(i:rit)
a(nnis) X/ p(osuit) Urb(icius) Spect(atus) f(iliis) b(ene)m(erentibus)
datare: sec. II-III d. Hr.
bibl: CIL III, 1204; IDR III/5 613.
CLUJ-NAPOCA
16. Stelă. Calcar. Dim: 85 x 90 x 16 cm. Muz. Ouj inv. IN7697.
Stelă cu arc, atti.că şi medalion. Atti.ca e decorată cu o coroană în centru, flancată
de doi lei şi două genii, ţinând o mică cunună. Medalionul înfăţişează trei busturi.
Colţurile din afara arcului sunt decorate cu delfini.
datare: a doua jumătate a sec. II d. Hr.
bibl: C. Pop în ActaMN, 5, 1968, p. 484-485, fig. 9; Lucia Ţeposu Marinescu 
Funerary monuments in Dacia Superior and Dacia Porolissensis, BAR International Series
128, Oxford, 1982, p. 120, nr. 71, pl. VIII; Luca Bianchi - Le stele funerarie delia Dacia.
Un 'espressione di arte romana periferica, Roma, 1985, p. 275, nr. 160, fig. 83.
ORĂŞTIOARA DE SUS (JUD. HUNEDOARA)
17. Stelă. Calcar. Dim: 125 x 77 x 20 cm. Muz. Deva inv. 101.
Un fronton decorat cu capul Meduzei e încadrat în registrul superior rectan
gular al stelei. Mai jos este o nişă în formă de potcoavă cu un medalion deschis la partea
inferioară, în care se găseşte un bust masculin. În colţul stâng superior din afara fronto
nului este un delfin. în colţurile superioare dintre baza registrului superior, marginea
nişei şi marginea stelei sunt rozete cu frunze.
datare: secolul III d. Hr.
bibl: Grigore Florescu - I monumenti funerari romani delia Dacia Superior în
Ephemeris Dacoromana, p. 95, nr. 32, fig. 26; Alicu-Pop-Wollmann, FMS, p. 180-181,
nr. 533, pl. CVI; Lucia Ţeposu Marinescu - Funerary monuments in Dacia Superior and
Dacia Porolissensis, BAR International Series 128, Oxford, 1982, p. 144, nr. 173, pl. XIV;
Luca Bianchi Le stele funerarie delia Dacia. Un 'espressione di arte romana periferica, Roma,
1985, p. 265, nr. 67, fig. 59.
-

RĂHĂU (JUD. ALBA)

în zidul casei cu nr. 77 din localitate.
Câmpul reliefului arată un medalion, flancat de ambele părţi de imaginea lui
Atti.s care ţine pedumul, şi de două rozete. Medalionul constă dintr-o nişă înconjurată
de o cunună, şi cuprinde două busturi. Mai jos e inscripţia cuprinsă în tabula ansata
decorată cu delfini. Inscripţia este: Dis Man(ibus) / Iuliae Maximae / vix(it) ann(os) LXV.
datare: sec. II-III d. Hr.
bibl: C. Daicoviciu în Dacia, 7-8, 1937-1940, p. 317, nr. 20; V. Wollmann, R.
Grecu în Apulum, 14, 1976, p. 104-106, nr. 3, fig. 5; Lucia Ţeposu Marinescu - Funerary
monuments in Dacia Superior and Dacia Porolissensis, BAR International Series 128, Oxford,
1982, p. 140-141, nr. 162; Luca Bianchi - Le stelefunerarie delia Dacia. Un 'espressione di arte
romana periferica, Roma, 1985, p. 270, m. 118.
18. Stelă. Calcar. Dim: 100 x 120 x 15 cm.

ROŞIA MONTANĂ
19. Stelă. Gresie. La biserica romano-catolică din Abrud.
Într-o nişă semicirculară sunt redate trei personaje. Spaţiul cuprins între arcada
nişei şi chenarul stelei e decorat în fiecare colţ cu câte un delfin şi un şarpe.
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datare: sec. II-III d. Hr.

bibl: V. Wollmann, T. Lipovan în Potaissa,

3, 1982,

p.

105,

III/3, 425.

SARMIZEGETUSA
20. Stelă. Calcar. Dim: 90

x

33 x 11

nr.

13, fig. 14; IDR

cm. Muz. Sarmizegetusa inv. 14.

Partea de sus are un fronton decorat cu un motiv vegetal stilizat şi două
acrotere

în

formă de semipalmete. Câmpul inscrippei e tăiat de un medalion alcătuit

din două coroane concentrice plasate într-o nişă în formă de potcoavă ce se deschide
spre chenarul inscripţiei. În colţurile superioare avem delfini. Din inscripţie se păstrează
D M.
datare: sec. II d. Hr.
bibl: Dorin Alicu, C. Pop, V. Wollmann - Figured monumets from Sarmizegetusa,
BAR International Series,

1979,

p.

179,

nr.

527,

pl. CV; TDR III/2,

467;

Lucia Ţeposu

Marinescu - Funerary monuments in Dacia Superior and Dacia Porolissensis, BAR
International Series 128, Oxford, 1982, p. 111, nr. 39, pl. III; Luca Bianchi - Le stele
funerarie delia Dacia. Un 'espressione di arte romana periferica, Roma, 1985, p. 263, nr. 49,
fig.

53.

21. Stelă.

Marmură. Biblioteca de stat din Viena.

Partea superioară a stelei e decorată cu un fronton triunghiular, a cărui bază e
tăiată de o nişă arcuită ce conţine busturile decedaţilor. Câmpul frontonului e decorat
cu o rozetă, iar colţurile superioare cu delfini. În exteriorul nişei sunt frunze stilizate.
Inscripţia este: D(is) M(anibus) 1 Corneliae 1 Faustinae 1 undeviginti annos 1 natae 1 C(aius)
Spe 1 Clemens 1 II vir col(oniae) coniugis 1 memoriae erga se 1 dignissimae 1fecit.
datare: sec. II d. Hr.
bibl: CIL III, 1498; D. Alicu, C. Pop, V. Wollmann - Figured monumets from
Sarmizegetusa, BAR International Series, 1979, p. 177, nr. 521, pl. CLXIII; IDR III/2, 403;
Lucia Ţeposu Marinescu - Funerary monuments in Dacia Superior and Dacia Porolissensis,
BAR International Series 128, Oxford, 1982, p. 131, nr. 140; Luca Bianchi - Le stele
funerarie delia Dacia. Un 'espressione di arte romana periferica, Roma, 1985, p. 264, nr. 60.

22. Stelă. Gresie. Dim: 77 x 86 x 20 cm. Muz. Deva inv. 99.

Se păstrează doar câmpul reliefului, alcătuit din medalion cu un fronton
deasupra, încadrat de un registru rectangular. Frontonul este decorat cu o rozetă şi o
frunză de acant.

în afara frontonului sunt delfini. Medalionul reprezintă două busturi,

un bărbat şi o femeie.
datare: sec. II d. Hr.

bibl: Grigore Aorescu - I monumenti funerari romani delia Dacia Superior în
Ephemeris Dacoromana, p. 101-102, nr. 42, fig. 36; D. Alicu, C. Pop, V. Wollmann - Figured
monumets from Sarmizegetusa, BAR International Series, 1979, p. 181, nr. 535; Lucia
Ţeposu Marinescu - FuneranJ monuments in Dacia Superior and Dacia Porolissensis,
BAR International Series 128, Oxford, 1982, p. 144, nr. 176; Luca Bianchi - Le stele
ftmerarie delia Dacia. Un espress ion e di arte romana periferica, Roma, 1985, p. 279, nr. 193.
'

23. Stelă

Se păstrează numai partea superioară cu un relief alcătuit dintr-un medalion
ce conţine trei busturi. Medalionul taie baza frontonului decorată cu frunze de acant. Pe
partea stângă sunt un delfin, un trident şi o pasăre.
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datare: sec. II-III d. Hr.
bibl: D. Alicu, C. Pop, V. Wollmann - Figured monumets from Sarmizegetusa,
BAR International Series, 1979, pl. CLXl, a
ŞEICA MICĂ OUD. SIBIU)

24. Stelă. Gresie. Dim: 248 x 106 x 23 cm. Muz. Brukenthal inv. 7205.
ctelă cu attică pe partea superioară şi dedesubt o arhitravă ce conţine
figurtie în picioare ale unei familii (bărbat cu volumen, o femeie şi un copil) şi textul
inscripţiei. Attica este decorată cu genii înaripate care ţin o ghirlandă pe care stă un
păun, un ciorchine de struguri şi un iepure. Colţurile din afara arcului sunt decorate
cu delfini care înghit câte un peşte.
Inscripţia este: Cotu Succesi f(ilia) / cives Norica vix(it) / an(nos) LV O(audius)
l.Atinus / posuit coniugi ben / merenti/ h(ic) s(ita) e(st).
datare: sec. II d. Hr.

bibl:

CIL III,

966; Grigore Florescu
I monumenti funerari romani delia
p. 89-90, nr. 20, fig. 22; JDR III/4, 91; Lucia
-

Dacia Superior în Ephemeris Dacoromana,

Ţeposu Marinescu FuneranJ monuments in Dacia Superior and Dacia Porolissensis,
BAR International Series 1 28, Oxford, 1 982, p. 117, nr. 62, pl. IV; Luca Bianchi - Le
s tele funerarie delia Dacia. Un 'espressione di arte romana periferica, Roma, 1985, p. 267,
nr . 85; Husar, Celţigerm, p. 197, nr. 12.
-

STREI-SĂCEL OUD. HUNEDOARA)

25. Stelă. In podeaua bisericii din localitate.
În câmpul reliefului se mai disting urmele a trei arce cu capete în interior.
Deasupra este attica, cu un fronton triunghiular a cărui bază este tăiată de o nişă în
formă de potcoavă, în care este o rozetă; spaţiile dintre baza atticii, marginile stelei,
nişei şi frontonului sunt decorate cu frunze de acant. În colţurile de deasupra fronto
nului sunt doi delfini.
datare: sec. II-III d. Hr.
bibl: Luca Bianchi - Le stele funerarie delia Dacia. Un 'espressione di arte ramana
periferica, Roma, 1985, p. 265, nr. 66, fig. 46.
TÂRNAVA MARE OUD. SIBIU)

26. Stelă. Calcar. Dim: 56 x 21 x 20 cm. Muz. Brukenthal inv. 3069.Partea
superioară a stelei este decorată cu un fronton împrejmuit. Sub el este un arc ce conţine
un medalion cu trei busturi (bărbatul cu un volumen, femeia şi un copil). In spaţiul
dintre arcul medalionului şi marginea stelei e un delfin, iar în vârful medalionului se
mai văd labele unei păsări. Inscripţia este: D(is) M(anibus) /Prima Macri/fi(lia) an(norum)
L Secu j . . .

datare: sec. II-III d. Hr.
bibl: CIL III, %2; Grigore Florescu I monumenti funerari romani delia Dacia
Superiore în Ephemeris Dacoramana, IV, 1930, p. 97-98, nr. 36, fig. 30; Lucia Ţeposu
Marinescu - Funerary monuments in Dacia Superior and Dacia Porolissensis, BAR
International Series 128, Oxford, 1982, p. 117, nr. 60, pl. VI; Luca Bianchi - Le stele
funerarie delia Dacia. Un'espressione di arte ramana periferica, Roma, 1958, p. 268, nr. 86;
Adrian Husar, Celţi şi germani în Dacia ramană, Ouj-Napoca, 1999, p. 198, nr. 19.
-
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Imaginile au fost reproduse după:
Nr. 6 foto obtinut prin bunăvointa lui Mihai Bărbulescu.
Nr. 9, 10, 26 - Luca Bianchi - Le stele funerarie delia Dacia. Un 'espressione
di arte romana periferica, Roma, 1985.
Nr. 17, 20, 23 - O. Alicu, C. Pop, V. Wollmann - Figured monumets from
Sarmizegetusa, BAR International Series, 1979.
Nr. 14 - V. Wollmann în Apulum, 15, 1977.
Nr. 18 - V. Wollmann în Apulum, 14, 1976.
Nr. 16 - C. Pop în ActaMN, 5, 1968.
-

1

1

Abrevieri utilizate:
CIL - Corpus Inscriptionum Latinarum, Berlin.
lOR - Inscripţiile Daciei Romane, Bucureşti.

REPRESENTATIONS OF THE DOLPHINS ON FUNERARY
STELLAE FROM ROMAN DACIA

Abstract
In the former Roman Dacia were discovered 26 funerary stellae bearing the
image of the dolphins. The monuments were discovered at: Alba-Iulia - 15, Ouj
Napoca - 1, Orăştioara de Sus (Hunedoara county) 1, Răhău (Alba county) - 1, Roşia
Montană (Alba county) - 1, Sarmizegetusa (Hunedoara county) - 1, Şeica Mică (Sibiu
county) - 1, Strei Săcel (Hunedoara county) - 1, Târnava Mare (Sibiu county) 1.
The image of the dolphins appears on the upper part or on the central part
of the monuments. Analyzing them in associations with the others images from the
monu:ments, we consider the images of dolphins could have the following symbolic
values for the inhabitants of the Roman Dacia:
•
Psychopomps - they guided the souls of the deceased to afterworld
•
Means of transportations - they carryied the souls to afterworld
•
Symbol of the joumey to afterworld
•
Symbol of the rains, which washed the souls in their joumey to the stars.
-

-
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CONTRIBUTII DOCUMENTARE REFERITOARE LA
SITUATIA PROPRIETĂTII FUNCIARE ÎN PERIOADA
' DISTRICTULUI, NĂSĂUD (1861-1876)
Adrian ONOFREIU
O dată cu desfiinţarea instiuţiei " grani�ei militare" în zona fostului

regiment de la Năsăud, una din problemele fundamentale care trebuia
rezolvată a fost aceea a situaţiei juridice a proprietăţii.
Pentru rezolvarea ei s-a impus analiza aportului funciar al localită
tilor la înfiintarea confiniului militar cât şi a noilor achizitii în domeniu, în
urma prestării timp de apropae un secol a serviciului militar.
Cunoscută pe larg din lucrări dedicate temei, realizate atât în poste
ritatea imediată desfiinţării graniţei, cât şi din unele mai recente, această
problemă a fost prezentată şi analizată în aspectele ei generale.
La cunoaşterea etapelor de rezolvare servesc atât sentinţele elaborate
de Comisia regulatoare de proprietate - în perioada cât a activat (1862-1867)
cât şi o serie de documente complementare acestora.
Cercetarea documentelor perioadei a dus la depistarea unor noi infor
maţii, dintre care o parte au fost publicate într-un studiu recent1.
'

'

'

-

Noile documente pe care le introducem prin prezentul studiu în
circuitul ştiinţific completează - în sens mai larg - cunoaşterea problematicii
resititurii proprietăţii, dar oferă şi date de sinteză asupra structurii acesteia,
după co!lSemnarea în cărţile funciare pentru fiecare localitate fostă militarizată.
In prima parte, completăm " zestrea" celor 32 de sentinţe emise de
Comisia regulatoare de proprietate, publicate până acum2, cu încă două,
depistate în arhivele clujene. Sentinţele sunt pentru localităţile Ilva Mare şi
Maieru şi întregesc numărul celor publicate acum, la 343. Nu aduc nimic
deosebit faţă de cele anterioare, fiind structurate pe acelaşi model de elaborare,

care respecta cele 14 puncte - în totalitate sau parţial, în funcţie de specificul
fiecărei localităţi - ale autografului împărătesc din 27 august 1861.
2

Adrian Onofreiu, Contribuţii documentare privind evoluţia problemei de restituire a proprietăţilor
grănicereşti în perioada 1862-1866, in "Arhiva Someşană", Năsăud, seria m, VIIL 2009, pp. 13-51.
31 dintre ele au fost publicate in Contribuţii documentare referitoare la situa,tia economică a satelor
năsăudene în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, (volum ingrijit de Simion Lupşan şi Adrian
Onofreiu), Ed. Mesagerul, Bistriţa, 2007, pp. 301-491. A 32-a depistată, pentru localitatea
Năsăud, a fost publicată recent; vezi, supra, nota 1, pp. 27-35.
Din totalul de 44 care au fost emise. Restul, in număr de 10, aşteaptă identificarea lor undeva,
in arhivele din �ă, Budapesta sau Viena!
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A doua parte referitoare la restituirea proprietăţilor cuprinde în primul
rând, un număr de 3 documente care dezvoltă genul celor care au urmat emiterii
sentinţelor. Primul reprezintă sentinţa suplimentară pentru localitatea Mocod,
în care sunt detaliate de către Comisia regulatoare de proprietate prevederile
referitoare la clădirile destinate pentru scopuri şcolare in Năsăud - la care
aveau dreptul toate cele 44 de localităţi - şi aspectul particular al depozitului
de praf de puşcă din localitate.
Recursul localităţii Mocod urmează primului document şi este
argumentat din punct de vedere al dreptului istoric, juridic şi al modului
specific în care localităţile au decis păstrarea intr-un dominium a moştenirii din
timpul graniţei - referitor la clădirile destinate pentru scopuri de învăţământ.
Răspunsul/Bescheid Comisiei regulatoare transmitea punctul de vedere
al autorităţilor centrale de la Viena, interesate de a păstra cât mai mult din
moştenirea graniţei pentru, şi în folosul erariului.
Toate cele trei documente reflectă lupta dusă pentru un nou obiectiv,
cel al păstrării scopului iniţial sau al destinării pentru acesta de noi clădiri,
instrucţia şcolară. A fost o direcţie care a dat rezultate deosebite, prin accen
tuarea şi susţinerea rolului invăţământului în ridicarea materială şi spirituală
a localităţilor de aici.
Următoarele două documente reflectă aceeaşi caracteristică a noii
organizări a proprietăţii, după desfiinţarea Regimentului, dată de caracterul
de întreg, statuat prin voinţa locuitorilor şi recunoscut de autorităţile imperiale
vieneze. Acestuia, erariul i-a opus tot felul de interpretări, motivate de actul
din 27 august 1861, care aveau ca scop recuperarea a cât mai multor terenuri
-în special din categoria celor considerate "revendicate" - cât şi a clădirilor
părăsite de autorităţile militare.
Forţei dreptului, argumentul suprem al localităţilor, erariul i-a opus
dreptul forţei, prin protejarea propriilor interese şi a familiilor nobiliare
cu proprietăţi în zonă. Iar localităţile foste grănicereşti au trebuit să accepte
compromisuri, plătite cu un greu tribut financiar, pentru a recâştiga ceea ce le
revenea, urmare a prestării serviciului militar faţă de monarhie.
În a doua parte reproducem sub formă tabelară, sinteza situaţiei
proprietăţii realizată pentru inscrirea acesteia în cărţile funciare, in anul 1872.
Prezentată pe subdiviziuni, până la nivelul fiecărei localităţi, proprietatea
apare aici in intregul său, atât cea din partea 1-a de hotar - de regulă intra
vilanul - cât şi cea din extravilan, inclusiv păşunile şi pădurile montane. Ea
este structurată pe categorii de folosinţă astfel: arabil, grădini şi fânaţ, păşuni,
păduri, neproductiv, total general. Datele au fost centralizate pentru fiecare
localitate, apoi insumate la nivelul subdiviziunilor administrative - cercurile
- şi la nivelul întregului District. În ultima rubrică este trecut şi venitul curat al
fiecărei categorii de proprietate.
Nu surpinde deloc rigoarea cifrelor - tipic austriacă! - corespunză
toare întru totul cu altă situaţie statistică întocmită pe acelaşi sistem tabelar4•
Districtul Năsăud (1861-1876), Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2010, tabelul nr. 16 Situaţia statistică afonduluiju11ciar al localităţilor diu District pe categorii de folosinţă (1870), pp. 402-404.
Adrian Onofreiu,
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Spre deosebire de aceasta, si tuaţia prezentată în documentul pe care-I
reproducem acum cuprinde suplimentar şi descrierea părţilor de hotar, cu

denumirile toponimice, constituite în principal din suprafeţele terenurilor montane,
administrate mai târziu cumulativ, alcătuite în principal din păşuni şi păduri
alpine. Aceste suprafeţe au dat de fapt consistenţa proprietăţii şi i mplici t, a
veniturilor, pentru fiecare localitate fostă grănicerească.
Documentul oferă astfel o imagine integratoare a esenţei dezvoltării
localităţilor din Districtul Năsăud - proprietatea5 - care utilizată eficient şi
cu responsabilitate, a produs efectele benefice de mai târziu şi a contribuit la
trasmiterea pentru posteritate a unui model de urmat, mentalitatea grănicerească.
Intervenţiile noastre s-au mărginit la a semnala, în notele de subsol,
sursele de aprofundare a anumitor probleme conţinute în documente şi a
indica sursa de provenienţă pentru fiecare dintre acestea6•

1. 1862, decembrie 6, Bistriţa.

Sentinţa pentru fosta comună grănicerească Ilva Mare
Comisia numită de către Majestatea Sa cezaro-regească apostolică în
scopul reglementării definitive a posesiunii şi a drepturilor de folosinţă a fostei
populaţii grănicereşti aflată în teritoriul fostului Regiment grăniceresc transil
vănean II român, referitor la posesiune şi la drepturile de folosinţă a fostei
comune grănicereşti llva Mare, situată în Valea Rodnei, pe baza prea-înaltului
rescript din 27 august 1861 al Majestăţii Sale Cezaro-Regeşti Apostolice şi a
Instrucţiunii emise în acest scop de către înalta Cancelarie Aulică Regească
Transilvăneană şi de către înaltul minister al Finanţelor cezaro-crăiesc, găseşte
să decidă următoarele:
1. Toate acele terenuri intra şi extravilane, care la data desfiinţării insti
tutului de graniţă - 22 ianuarie 1851 - se aflau în proprietatea familiilor de
grăniceri, fie că au aparţinut fostelor sesiuni militare de bază, fie sesiunilor
întregitoare, şi oricare ar fi fost caracterul proprietăţii la înfiinţarea graniţei,
conform punctului 1 al prea înaltului rescript, rămân proprietate a foştilor
grăniceri, fără ca ei să trebuiască să plătească vreo despăgubire.
Eventualele modificări apărute după data de 22 ianuarie 1851, bazate
pe un titlu de proprietate valabil, legate de proprietatea unor astfel de terenuri,
nu vor fi afectate de către această hotărâre.
Il. De asemenea, toate lăzuirile, fie că sunt făcute pe terenurile sau
pădurile comunale, sau pe păşunile alpine de pe munţii de păşunat, sau munţii
Sinteza asupra evoluţiei problemei proprietăţii şi la Adrian Onofreiu, Structura şi organizarea
proprietăţii funciare în zona rurală a Districtului Năsăud (1861-1876), in Relaţia rural-urban: ipostaze
ale tradiţiei şi modernizării, coordonatori Iosif Marin Balog, Rudolf Grlif, Ioan Lumperdean,
Ed. Presa Universitari! Oujeani!, Cluj-Napoca, 2010, pp. 427-444.
Traducerea primului set de documente, nr. 1-6 - referitoare la restituirea proprietăţii - din
limba germani! sunt datorate domnului Lucian Moise.
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revendicaţi, înainte de 22 ianuarie 1851, conform punctului 2 al prea înaltului
rescript, vor fi lăsate în proprietatea posesorului, fără nicio despăgubire.
Totuşi, referitor la lăzuiri, locuri de păşune şi aşa numitele fânaţe alpine,
reglementarea folosirii lor este rezervată în mod expres, potrivit regulilor de
protejare a pădurilor.
În acelaşi timp, comunei Ilva Mare îi este rezervat dreptul de a cere
înapoi pe cale legală, în timp de trei ani, lăzuirile făcute arbitrar după 22
ianuarie 1851 pe terenurile comunei, pe cele alodiale, în păduri sau pe munţii
de păşunat.
III. Pe baza punctului 14 al prea înaltului rescript din 27 august 1861 al
Majestăţii Sale Apostolice Cezaro-Regeşti şi pe baza punctului 4, paragraful 2
al Instrucţiuni7 comunicate comisiei de către autorităţile superioare, comunei
llva Mare ca atare, îi vor fi predate - fără să fie afectate eventualele pretenţii ale
unor terţe persoane sau corporaţii - în folosinţă neîngrădită şi neatinse, toate
acele posesiuni în a căror proprietate sau folosinţă s-a aflat aceasta în timpul
administraţiei grănicereşti militare, şi anume:
A. Pe teritoriul hotarului:
a. terenul arabil aflat în posesie Ia desfiinţarea graniţei, conform cărţii
funciare, în suprafaţă de 21 jug. şi 1.346 stf, şi fâneţe, în suprafaţă de 3 jug. şi
776 stf
b. de asemenea, păşunile aflate în posesie atunci, conform cărţii
funciare, în suprafaţă de 203 jug. şi 382 stf.
c. pădurile folosite de către comună în timpul graniţei, atâta timp cât
acestea nu se află pe teren revendicat.
d. în ceea ce priveşte legătura cu munţii Dealul Frâu şi Muntele Corni8,
situaţi pe hotar, alcătuiţi în cea mai mare parte din păduri şi păşuni, aceştia
aparţin munţilor revendicaţi.
B. În afara hotarului: părţile de munte Lopadna9 şi Rusoaia10, apoi Lala11
- conform protocolului Comisiei regulatoare de posesiune din 1853, coala 218 şi
7

8

Vezi textul Instrucţiunii din 29 ianuarie 1862, apud Cantribuţii documentare referitoare la situaţia
economică a satelor năsăudene . . , pp. 97-99.
Muntele Comi (Munceii, 1447 m.) a comunei llva Mare. Graniţa acestui munte se începe
în Târşi şi de aici merge în dreapta spre pădure, pe lângă hotarul comunei llva Mare, în
linie dreaptă până în Piatra Leşului, de aici în stânga, iarăşi prin pădure, pe lângă hotarul
rodnenilor, până în Vârful Măgurii Beneşcuţei, de aici pe culme în sus, până în punctul prim
numit în Târşuri. Acest munte e curat, parte pietros, parte cu tarniţe şi parte pieziş, dar fiind
aproape, e comod. Apă e puţină în parcul numit Ştiompu. Plaiurile sunt ceva şi grele, pentru
preţipişuri, pădurile sunt pe atât de dese, pe cât sunt bune de păşune, de estirpat nu sunt.
Acest munte cade în ţarină şi atunci se pot face 24 care de fân; apud Nestor Şimon, Dicţionar
taponimic . . , voi. îngrijit de Ioan Mureşan, Adrian Onofreiu, Mircea Prahase, Ed. Napoca-Star,
Ouj-Napoca, 2007, p. 136; în continuare se va cita doar pagina din lucrare. Vezi şi Simion
Retegan, Satele năsăudene la mijlocul secolului al XIX-lea, Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2002,
pp. 52-179; Adrian Onofreiu, Topanimie şi relaţii geografice în Districtul Năsăud, în " Revista
Bistriţei", XVII, 2003, Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud, p. 331-355.
Nestor Şimon, ap. cit., p. 123.
Ibidem, p. 163.
Ibidem, p. 125.
.
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conform actului de predare din anul 1851 referitor la predarea fostului teritoriu
al Regimentului grăniceresc II român în administraţie civilă, al registrului C.C.
- la aşa numiţii munţi revendicaţi. Pentru terenurile montane menţionate la
sub A şi sub B şi respectiv, a părţilor de munţi - pe baza ultimului paragraf
al punctului 13 al prea înaltului rescript din 27 august 1861 şi a punctului 5 al
Instrucţiunii primite de la autorităţile centrale - comunei îi va fi lăsat dreptul
de folosire al acestor munţi de păşunat conform status-qu o, sub supravegherea
ocolului silvic, până când comisia însărcinată de către Majestatea Sa apostolică
cezaro-regească în Viena va fi hotărât în legătură cu pretenţiile de drept ridicate
asupra munţilor revendicaţi, după care va urma mai departe, reglementarea
definitivă.
IV. Bisericii greco-catolice din Ilva Mare şi păstorului de suflete de
acolo le rămân toate acele entităţi şi drepturi de folosinţă în a căror posesiune
s-au aflat la momentul desfiinţării graniţei.
Conform cercetării întreprinse de către comisie în comună la data de 17
iulie 1862, biserica greco-catolică poseda în Ilva Mare, în hotarul localităţii, în
afară de casa Domnului, un cimitir şi un teren bisericesc învecinat, în suprafaţă
de 457 stf. Preotul greco-catolic se afla în posesia Portio Canonica, care în
registrul cadastral este atribuită bisericii unite şi care, dupa excluderea grădinii
şi a păşunii mai sus amintite, aparţinând de biserică, cuprinde o suprafaţă de
13 jug. şi 408 stf terenuri arabile, 11 jug. 142 stf fâneţe, 4 jug. şi 381 stf păşuni,
4 jug. şi 653 stf teren steril.
V. Ca urmare a punctului 14 al prea înaltului rescript, conform actului
de predare a drepturilor regale emis la 1 noiembrie 1861 de către Direcţiunea
financiară cezaro-regească bistriţeană cercuală, la solicitarea Oficiolatului
Districtului Năsăud, dreptul de crâşmărit, apoi veniturile târgurilor anuale şi
săptămânale ale comunelor Văii Rodnei - deci şi ale comunei Ilva Mare, în
măsura în care acestea se referă şi la ea - rămân aceleaşi, cu obligaţia stabilită
ca spesele, care pentru Valea Rodnei şi populaţia sa au fost acoperite de atunci
încoace din veniturile lor, şi până acum din fondul de provente, şi de acum
încolo, să fie acoperite din acele venituri.
VI. Ca urmare a aceluiaşi punct 14, Majestatea Sa apostolică cezaro
regească a binevoit să hotărască ca acele clădiri, împreună cu dependinţele lor,
ridicate în Năsăud, care actualmente sunt folosite în scopuri de învăţământ,
trebuie să rămână şi mai departe cu aceeaşi destinaţie menţionată în punctul
amintit mai sus.
Clădirile predate comunei de către erariu în Năsăud sunt următoarele:
a. fosta locuinţă a locotenent-colonelului cu nr. 308, împreună cu curtea
şi grădina;
b. fosta locuinţă a căpitanului cu nr. 2, împreună cu curtea şi grădina;
c. şcoala erarială de fete cu nr. 43, împreună cu curtea şi grădina.
VII. Conform cercetării întreprinse de comisie în comună la data de
17 iulie 1862, la momentul desfiinţării graniţei existau în Ilva Mare 5 mori de
măcinat cu o piatră şi 4 cu două pietre, apoi o moară de firez. Pentru morile
de măcinat s-a plătit o taxă anuală de 51 florini 892/100 creiţari monedă
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convenţională şi pentru moara de firez s-a plătit o taxă anuală de 7/30 creiţari
monedă convenţională sau 7 florini 87 creiţari. Aceste mori există şi actual
mente şi de atunci s-au mai construit o moară de măcinat şi una de firez.
După ce, ca urmare a desfiinţării institutului de graniţă, locul erariului
militar grăniceresc a fost luat de erariul general şi, după ce a avut loc preluarea
unei inexistente până acum obligaţii de dobânzi din partea erariului faţă de
comuna Rodna Veche - provenită din titlul recunoaşterea dreptului domnului
de pământ - atât după natura condiţiilor de posesiune de până acum, cât şi în
cugetul şi spiritul prea înaltului rescript din 27 august 1861, nu poate fi vorba
despre o plată a taxelor de teren către comuna Rodna Veche, pentru cele două
mori de măcinat.
Plata taxelor de morărit de mai sus nu se va mai face, începând cu
1 noiembrie 1861 către erariu, respectiv către fostul fond grăniceresc de
provente, ci către casa comunală, după ce acest venit a fost lăsat comunei de
către Majestatea Sa apostolică cezaro-regească, ca urmare a punctului 14 a prea
înaltului rescript.
Referitor Ia ridicarea de noi mori sunt hotărâtoare prevederile
administrative.
VIII. Referitor Ia pescuit rămân valabile condiţiile existente la desfiin
ţarea institutului de graniţă, urmare cărora acesta este lăsat liber grănicerilor,
conform protocolului Comisiei regulatoare de posesiune din 7 iulie 1853, coala
191, protocolului comitetului de verificare din 10 februarie 1858, paragraful 2.
IX. Până la emiterea unei noi legi a vânătorii, sunt hotărâtoare preve
derile administrative aflate în vigoare, referitoare la dreptul de vânătoare. în
cazul în care comuna se va simţi nedreptăţită într-un fel sau altul prin această
sentinţă, atunci îi este liber ca în timp de şase săptămâni de la emitere - timp
ce nu trebuie să fie depăşit - să depună recurs împotriva acesteia la inalta
Cancelarie Aulică a Transilvaniei.
De la Comisia cezaro-regească regulatoare de posesiune pentru
teritoriul fostului Regiment grăniceresc II român.
Bistriţa, 6 decembrie 1862. Pock, m.p.
Serviciul Judeţean Cluj al Arhivelor Naţionale, fond Directoratul Fiscal
(1772-1918), d. 160, f. 458-464.
2. 1862, decembrie 8, Bistriţa.

Sentinţa pentru fosta comună grănicerească Mnieru
Comisia numită de către Majestatea Sa Cezaro-Regească apostolică
în scopul reglementării definitive a posesiunii şi a drepturilor de folosinţă a
fostei populaţii grănicereşti aflată în teritoriul fostului Regiment grăniceresc
transilvănean II român, referitor la posesiune şi la drepturile de folosinţă
a fostei comune grănicereşti Maieru, situată în Valea Rodnei, pe baza prea
înaltului rescript din 27 august 1861 al Majestăţii Sale apostolice cezaro-regeşti
şi a Instrucţunii emise în acest scop de către înalta Cancelarie Aulică Regească
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Transilvăneană şi de către inaltul minister al Finanţelor cezaro-regesc, decide
următoarele:
1. Toate acele terenuri intra şi extravilane, care la momentul desfiinţării
institutului de graniţă - 22 ianuarie 1851 - se aflau în proprietatea familiilor
de grăniceri, fie că au aparţinut fostelor sesiuni militare de bază, fie sesiunilor
întregitoare, şi oricare ar fi fost caracterul lor la înfiinţarea graniţei, rămân,
conform punctului 1 al prea înaltului rescript, proprietate a foştilor grăniceri,
fără ca aceştia să aibă de plătit pentru acestea vreo despăgubire.
Eventualele modificări apărute după data de 22 ianuarie 1851 pe un
titlu de proprietate valabil, legate de posesiunea unor astfel de terenuri, nu vor
fi afectate de către această hotărâre.
II. De asemenea, toate lăzuirile, fie că sunt făcute pe terenurile sau
pădurile comunale, sau pe păşunile alpine de pe munţii de păşunat, sau munţii
revendicaţi, înainte de 22 ianuarie 1851, conform punctului 2 al prea-înaltului
rescript vor fi lăsate în proprietatea posesorului, fără nicio despăgubire.
Totuşi, referitor la lăzuiri, locuri de păşunat şi aşa numitele fâneţe
alpine, reglementarea folosirii lor este rezervată în mod expres, potrivit
regulilor de protejare a pădurilor.
În acelaşi timp, comunei Maieru îi este rezervat dreptul de a cere
înapoi pe calea justiţiei, în timp de trei ani, lăzuirile făcute pe terenurile
comunei, în păduri sau în munţii de păşunat, care au fost făcute arbitrar după
22 ianuarie 1851.
III. Pe baza punctului 14 al prea înaltului rescript din 27 august 1861 al
Majestăţii Sale apostolice cezaro-regeşti şi pe baza punctului 4, paragraful 2 al
Instrucţiunii comunicate comisiei de către autorităţile centrale, comunei Maieru
ca atare, îi vor fi predate - fără să fie afectate eventuale pretenţii de drept ale
unor terţe persoane sau corporaţii - în folosinţă neîngrădită şi neatinse, toate
acele posesiuni în a cărei proprietate sau folosinţă aceasta s-a aflat în timpul
administraţiei grănicereşti militare, şi anume:
A. Pe teritoriul hotarului: incluzând păşunile alpine Rabla12, Faţa Seci13
şi MunceP4, înregistrate în cartea funciară şi aflate în legătură cu:
a. terenurile arabile aflate în posesie în momentul desfiinţării graniţei,
după operatul cadastral în suprafaţă de 23 jug. 629 sW şi fâneţe, în suprafaţă de
201 jug. 165 sW.
b. de asemenea, păşunile aflate în posesie atunci, după operatul
cadastral, în suprafaţă de 797 jug. 1.356 sW.
c. pădurile folosite de către comună în timpul existenţei graniţei, cu
următoarele denumiri principale:
1. Valea Alunului, pădure compactă de fagi înalţi, cu puţini brazi şi
molizii
2. Valea Tomnatecului, pădure compactă de fagi înalţi, cu puţini brazi
şi molizii
12
13

14

Ibidem, p. 159.
Ibidem, p. 108.
Ibidem, p. 133-134.
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3. Valea Rea, pădure compactă de fagi înalţi, cu puţini brazi, molizi şi
frasin;

4. Valea Morarului, pădure compactă de fagi înalţi, cu puţini brazi,
molizi şi frasin;
5. Valea Sunătorii, pădure compactă de fagi înalţi, cu puţini brazi,
molizi şi frasin;
6. Valea Seci cu Anieşul Mare, pădure compactă de brazi şi molizi
înalţi, amestecată cu fagi;
7. Plaiul Mihăiesei, cu Anieşul Mic, apoi Dealul Borti şi Valea Blidăresei,
pădure compactă de brazi şi molizi înalţi, cu puţini fagi.
Suprafaţa pădurilor apare înscrisă în operatul cadastral cu 6.416 jug.
1.051 stj2.
B. În afara teritoriului hotarului:
a. în partea a II-a a operatului cadastral, complexul menţionat de
terenuri Arşiţa Recelui, numit şi Recele, care se învecinează, la nord cu hotarul
comunei Ilva Mare, la sud, cu hotarul comunei Măgura şi la vest, cu cel al
comunei Rodna Veche, o arie cu suprafaţa de:
1. terenuri agricole, 1 jug. şi 776 stf, fâneţe, 3 jug. şi 860 stf, păduri, 24
jug. şi 67 stf şi teren neproductiv, 3 jug. şi 934 stf;
2. o păşune cu suprafaţa de 13 jug. şi 360 stf, alături de teren nepro
ductiv, de 7 jug. şi 178 stf.
După ce păşunea amintită la sub. 2, conform operatului cadastral partea
a 1-a, cât şi conform declaraţiei comunei Maieru din protocolul încheiat la 1 7
iulie 1 862, în timpul existenţei graniţei, cât şi de atunci încoace, a fost folosită
întotdeauna împreună cu comuna Ilva Mare, atunci este de la sine înţeles că
această folosintă comună rămâne mai departe valabilă, pentru ambele comune;
b. În c�ea ce priveşte muntele de păşunat DiecP5, apoi Preluci şi GagP6,
în sfârşit, partea de munte Ineul Mare17, folosite de către comună în timpul
existenţei graniţei, conform protocolului Comisiei regulatoare de posesiune
grănicerească din anul 1853, coala 218, apoi conform registrului C.C. al
actului de predare din 31 martie 1851 referitor la predarea teritoriului fostului
Regiment grăniceresc II român în administraţie civilă - aparţine de aşa numiţii
munţi revendicaţi, pe baza ultimului paragraf al punctului 13 al prea înaltului
rescript din 27 august 1861 şi al punctului 3 al Instrucţiunii primite de la autori
tăţile superioare, comunei îi va fi lăsat dreptul de folosire al acestui munte de
păşunat conform status-quo, sub supravegherea respectivului ocol silvic, până
când comisia desemnată de către Majestatea Sa apostolică cezaro-regească în
Viena va fi hotărât în legătură cu pretenţiile de drept ridicate asupra munţilor
revendicaţi, după care va urma mai departe, reglementarea definitivă.
IV. Bisericii greco-catolice din Maieru, precum şi păstorului de suflete
de acolo, le rămân toate acele terenuri şi drepturi de folosinţă în proprietatea
cărora s-au aflat în momentul desfiinţării institutului de graniţă.
15 Ibidem, p. 98.

1 6 IfJidem, p. 10.
17 Ibidem, pp. 116-117.
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Conform cercetării întreprinse de către comisie în comună la 17 iulie
1862, biserica greco-catolică nu posedă în comuna Maieru nimic, în afara casei
Domnului şi a unui cimitir.
Preotul greco-catolic se află în posesia Portio-Canonica atribuită lui, care
conţine conform operatului cadastral, o suprafaţă de 14 jug. 598 stj2 de teren
agricol, 47 jug. 902 stj2 de fâneţe şi 20 jug. 1 .183 stj2 de păşuni.
V. Ca urmare a punctului 14 al prea înaltului rescript, conform actului
de predare a drepturilor de regal emis la 1 noiembrie 1861 de către Direcţiunea
financiară cezaro-regească bistriţeană cercuală, la solicitarea Oficiolatului
Districtului Năsăud, dreptul de crâşmărit, apoi veniturile târgurilor anuale
şi săptămânale ale comunelor Văii Rodnei - deci şi ale comunei Maieru, în
măsură în care acestea se referă şi la ea, rămân aceleaşi - cu obligaţia stabilită
ca spesele, care pentru Valea Rodnei şi populaţia sa au fost acoperite de atunci
încoace din veniturile lor, şi până atunci din fondul de provente, şi de acum
încolo, să fie acoperite din acele venituri.
VI. Ca urmare a aceluiaşi punct 14, Majestatea Sa apostolică cezaro
regească a binevoit să hotărască ca acele clădiri, împreună cu dependinţele lor,
ridicate în Năsăud din fondul de provente, care actualmente sunt folosite în
scopuri de învăţământ, trebuie să rămână şi mai departe cu acelaşi scop, cu
aceleaşi obligaţii .
Clădirile din Năsăud sunt următoarele:
a. fosta locuinţă a locotenent-colonelului cu nr. 308, împreună cu curtea
şi grădina;
b. fosta locuinţă a căpitanului cu nr. 2, împreună cu cnrtea şi grădina;
c. şcoala erarială de fete cu nr. 43, împreună cu curtea şi grădina.
VII. Conform cercetării întreprinse de către comisie în comună la 17
iulie 1862, în momentul desfiinţării graniţei existau în comuna Maieru trei
mori de măcinat cu o piatră şi două mori de măcinat cu două pietre; pentru
fiecare din ele s-a plătit o taxă anuală de 51 florini monedă convenţională sau
în echivalent, 89 florini 25/100 cruceri monedă austriacă; şi pentru moara de
firez s-a platit o taxă anuală de 7 florini 30 cruceri monedă convenţională sau
echivalentul a 7 florini 87 50/100 cruceri monedă austriacă.
Morile există şi actualmente şi de atunci au mai fost ridicate încă o
moară de măcinat şi trei de firez.
începând cu 1 noimbrie 1861, achitarea acestor taxe de morărit nu se
va mai face la erariu, respectiv în fondul de provente grăniceresc, ci în casa
comunei, după ce aceste venituri au fost lăsate comunelor de către Majestatea
Sa cezaro-regească apostolică, ca urmare a punctului 14 a prea înaltei hotărâri.
Referitor la ridicarea de noi mori, sunt hotărâtoare prevederile
administrative.
VIII. Referitor la pescuit, rămân valabile condiţiile existente la desfi
inţarea institutului de graniţă, urmare cărora este lăsat liber grănicerilor,
conform protocolului Comisiei regulatoare de posesiune din 7 iulie 1853, coala
191 şi conform protocolului comitetului de verificare din 10 februarie 1858,
paragraful 52.
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Până la emiterea unei noi legi a vânătorii, sunt hotărâtoare preve
derile administative aflate în vigoare, referitoare la dreptul de vânătoare.
X. Dreptul de tăiere şi vindere a cărnii este anulat.
XI. Pe baza punctului 6 al prea înaltului rescript din 27 august 1861,
locuinţa fostului locotenent major sub numărul 1, ridicată în comuna Maieru din
fondul grăniceresc de provente, împreună cu curtea, în suprafaţă de 419 stj2 şi
grădina aparţinătoare, în suprafaţă de 1 jug. şi 1.555 sW sunt atribuite erariului;
în calitatea sa de proprietar în comună, în ceea ce priveşte folosirea în comun
a terenurilor comunale, pădurilor, munţilor de păşunat, etc., erariului îi rămân
toate acele drepturi care revin fiecărui membru al comunei sau proprietar în parte.
XII. Dimpotrivă, pe baza punctelor 14 şi 4 al prea înaltului rescript, cele
trei case aflate în hotarul comunei, ridicate din fonduri comunale, şi anume:
a. casa comunală, unde îşi are sediul cancelaria comunei, împreună cu
grădina aparţinătoare, care nu este îngrădită, conform operatului cadastral, în
suprafaţă de 1 jug. şi 284 stj2. sub numărul topografic 562;
b. clădirea şcolii, împreună cu pepiniera de pomi fructiferi aparţină
toare, ultima, conform operatului cadastral, în suprafaţă de 80 stj2;
c. clădirea ospătăriei comunei, împreună cu anexele;
Fâneaţa comunei aflată în păşunea comunei, conform operatului
cadastral, în suprafaţă de 1 .243 stj2 sub numărul topografic 3, vor rămâne mai
departe în proprietatea comunei Maieru.
Referitor la petiţia din 20 iulie 1862 înaintată comisiei de către comună,
pentru a lăsa şcolii şi preotului locuinţa locotentului major de acolo împreună
cu grădina, aceasta va fi prezentată autorităţilor superioare, conform punctului
6 al Instrucţiunii, iar comuna trebuie să aştepte hotărârea.
în cazul în care comuna se va simţi nedreptăţită într-un fel sau altul
prin această sentinţă, atunci îi este liber ca în răgazul de şase săptămâni de la
p rimirea acesteia - termen ce nu trebuie să fie depăşit - să depună recurs la
Inalta Cancelarie Aulică a Transilvaniei.
De la Comisia cezaro-regească regulatoare de posesiune grănicerească
pentru teritoriul fostului Regiment grăniceresc II român.
Bistriţa, 8 decembrie 1862; Pock, general - maior.
Ibidem, d. 161, f. 3-6.
IX.

3. 1862, iulie 23, Sângeorz.

Sentinta suplimentară pentru fosta comună grănicerească Mocod.

în suplimentul la sentinţa nr. 59 din 12 iunie 1862 pentru această
localitate18, comunei îi este adus la cunoştinţă că în sentinţa comunei Năsăud
din 26 iunie din acest an, următoarele clădiri erariale situate în Năsăud au fost
stabilite pentru scopuri şcolare, şi anume:
a. fosta locuinţă a locotenent-colonelului de la nr. 308, împreună cu
curtea şi grădina;
18

Contribuţii documentare referitoare la situaţia economică a satelor niisiiudene. , pp. 348-353.
. .
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b. fosta locuinţă a căpitanului de la nr. 2, împreună cu curtea şi grădina;
c. şcoala erarială de fete de la nr. 43, împreună cu curtea şi grădina.
în continuare este anunţat că depozitul de pulbere din Mocod construit
de către erariu, omis în sentinţa principală din 12 iunie 1862, ca urmare a
punctului 6 al prea înaltului Rescript din 27 august 1861, împreună cu terenurile
pentru curte şi grădină menţionate la punctul 10 al sentinţei principale, sunt de
asemenea atribuite în proprietate erariului.
După ce a rezultat că muntele de păşunat Netedul19 aparţine la categoria
aşa-numiţilor munţi revendicaţi, comuna poate până la încheierea la Viena a
tratativelor comisionale aflate în curs referitoare la pretenţii le de drept de mai
sus asupra munţilor revendicaţi, să folosească muntele respectiv în modul în
care a făcut-o şi până acum.
Reglementarea definitivă referitoare la munţii revendicaţi, urmare a
ultimului aliniat al punctului 13 al prea înaltului rescript va rămâne în vigoare
până în momentul când tratativele vor fi încheiate.
Comisia cezaro-regească regulatoare de proprietate.
Sângeorz, la 23 iulie 1862.
Serviciul Judeţean Bistriţa-Năsăud al Arhivelor Naţionale, colecţia
Iulian Marţian, d. 42, f. 252.
4. 1862, septembrie 24, Mocod.

Recursul localităţii Mocod la sentinta suplimentară nr. 59 din 23 iulie 1862.
înaltă Cancelarie Aulică Regească Transilvăneană
Prin intermediul sentinţei suplimentare cu nr. 59 din 23 iulie 1862
alăturată în copie - primită la 16 august 1862 - a prea onoratei Comisii cezaro
regeşti regulatoare de posesiune înfiinţată pentru teritoriul fostului Regiment
II român de infanterie nr. 17 grăniceresc, comuna Mocod este împovărată, de
aceea se vede obligată în anexa nr. 95 din 9 iulie 1862 să folosească în cele ce
urmează din nou recursul şi anume:
a. Împotriva sentinţei suplimentare în cauza şcolilor.
Această sentinţă nu este nici pe departe întemeiată, deoarece Majestatea
Sa apostolică cezaro-regească a binevoit să hotărască în prea înaltul rescript din
27 august 1861 că, clădirile folosite actualmente în scopuri de învăţământ, vor
trebui să fie folosite mai departe în acelaşi scop.
Dacă per analogiam, prea-înalta hotărâre ar fi sunat: "toate clădirile
"
folosite înainte în scopuri militare, vor fi folosite în acelaşi scop sau în altul ,
atunci se vor înţelege desigur şi clădirile de cazarmă, cele de pază şi depozitele
de echipament, dar şi toate locuinţele ofiţerilor sau cele a căror locuitori au
aparţinut corpului de trupe.
De aceea, printre clădirile folosite în scopuri de învăţământ va trebui
să se înţeleagă, pe bună dreptate, alături de clădirile propriu-zise ale şcolilor şi
locuinţele goale care la 27 august 1 861 erau folosite în scopul învăţământului,
19

Nestor Şimon, ap. cit., p. 139.
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precum şi de exemplu, locuinţa preotului, consemnată de către prea onorata
Comisie cezaro-regească regulatoare de posesiune la biserica romano-catolică,
fără ca în prea-înaltul rescript să fie făcută nici cea mai mică menţiune în acest
sens.
Majestatea Sa apostolică cezaro-regească a binevoit să se folosească
de expresia " scopuri de învăţământ" pentru a avea Comisia regulatoare de
posesiune o bază legală de a îndeplini sentimentele părinteşti - respectiv
satisfacerea poporului grăniceresc şi instruirea acestuia - conform modelului
de sub administratia militară.
Este imposibil însă ca Majestatea Sa apostolică cezaro-regească să fi
avut în vizor numai cele trei şcoli amintite, deoarece acestea ar fi cu totul fără
scop în lipsa personalului de învăţământ, iar învăţătorii nu vor putea să-şi
asigure subzistenţa fără locuinţele şi grădinile folosite până acum.
Majestatea Sa apostolică cezaro-regească ar fi putut să rezerve şi
clădirile folosite până acum drept şcoli, la fel ca şi alte clădiri predate ad erariu/
erariului, dar tocmai pentru că aceasta nu s-a întâmplat, demonstrează buna
intenţie a prea-înaltului monarh.
Comisia prea onorată, fiind de părere a fi recunoscut şi înţeles înalta
intenţie a Majestăţii Sale apostolice cezaro-regeşti, cu toate că nu i s-a transmis
să predea clădiri de şcoli sau clădiri folosite în scopuri de învăţământ, s-a socotit
competentă referitor la interpretarea prea-înaltului rescript, fără obţinerea unei
păreri avizate, care să risipească orice îndoială.
De aceea, a ales soluţia convenabilă pentru ea şi după părerea noastră,
necorespunzătoare bunelor intenţii a Majestăţii Sale apostolice cezaro-regeşti.
Comisia a ignorat atât abordarea logică, cât şi exprimarea gramaticală, care
pentru noi ar fi putut avea drept urmare un rezultat favorabil; a dat comunei
târg Năsăud trei clădiri pentru scopuri de învăţământ, fără a le preda în propri
etatea comunelor districtului, obligându-le pe acestea să plătească ridicarea
clădirilor şi reparaţiile ulterioare din fondurile lor, fonduri care Majestatea Sa
apostolică cezaro-regească a binevoit să ni le predea.
în acest sens, comuna Mocod trebuie să se plângă mai departe în ceea
ce priveşte sentinţa suplimentară.
Arătăm deci că nu se poate să nu cunoască prea onorata Comisie cezaro
regească regulatoare din Bistriţa situarea clădirilor stabilite pentru scopuri de
învăţământ în localitatea Năsăud. Cu toate acestea, dreptul de a folosi aceste
şcoli este unul comun celor 44 de localităţi din teritoriulfostului regiment (s.n.), deci
nu numai a Văii Rodnei, ci şi a comunelor situate în Valea Bârgăului sau în
Valea Mureşului. Deci, nici comunele nu pot să preia in concreta aceste clădiri
- respectiv cele trei şcoli repartizate cu locuinţele învăţătorilor - nici comuna
târg Năsăud nu se poate mulţumi cu sentinţa care atinge interesele tuturor
comunelor. Pe de altă parte, nici nu pot să recureze împotriva acestor sentinţe,
ca urmare a sentinţei principale, deoarece şi recursul ar trebui să fie numai
în comun. Cu toate acestea, comuna Mocod s-a simţit obligată după primirea
sentinţei suplimentare, să recureze, deoarece până acum conţinutul sentinţei
pentru comuna târg Năsăud nu i-a fost cunoscut.
,

62

www.cimec.ro

Contribuţii documentare referitoare la situaţia proprietăţii funciare

în mod normal, sentinta referitoare la clădirile şcolare trebuia să fie
1

înaintată Comisiei administratoare a fondurilor şcolare, instituţie recunoscută
de autorităţile superioare pentru reprezentarea tuturor celor 44 de localităţi
foste grănicereşti.
în prea-înaltul rescript, drepturile regale sunt lăsate comunelor, cu
obligaţia ca veniturile care pentru Valea Rodnei şi populaţia de aici au fost
acoperite din încasările fondului de provente şi de acum încolo să fie acoperite
din acele venituri, cum de altfel este prevăzut şi în sentinţă.
în timpul existenţei Regimentului toate veniturile - fără a lua în consi
derare condiţiile de drept existente înaintea militarizării - au curs în casa de
provente, din care au fost plătite cheltuielile pentru clădirile şcolilor, locuinţele
învăţătorilor şi posturile principale.
Comunelor Văii Rodnei, apoi Sântioana şi Mărişelu le-au fost restituite
drepturile regale sau alodiale1 în timp ce pentru celelalte 15 comune, drepturile
regale de crâşmărit şi morărit au fost rezervate erariului.
De aceea, este de la sine de înţeles, că acele clădiri folosite în scopuri de
învăţământ - fie că sunt şcolile sau locuinţele învăţătorilor - au fost în folosinţa
tuturor comunelor, inclusiv a acelora care înainte au fost supuse/iobage şi care
nu au participat cu drepturile regale. Drept urmare, Valea Rodnei nu le poate
suporta acestora din urmă cheltuielile.
Prea onorata Comisie cezaro-regească regulatoare de posesiune a
decis şi în legătură cu acest aspect important. Deoarece, ţinând cont de faptul
că fondul din care ar trebui să fie plătite cheltuielile - respectiv partea din
drepturile alodiale speciale de la fiecare comună dedicată fondului şcolar - se
află în administrarea Comisiei fondurilor şcolare, sentinţa trebuia să fie predată
reprezentanţilor tuturor comunelor.
în acest caz, comuna târg Năsăud, căreia i-au fost predate aceste clădiri
de învăţământ, nu este îndreptăţită prin această sentinţă să dispună referitor la
folosirea fondului şcolar.
Pe de altă parte, Comisia administratoare a fondului şcolar nu este
în situaţia de a recura împotriva sentinţei ce se adresează tuturor comunelor,
deoarece a fost predată numai unora dintre acestea.
Comuna Mocod recurează în continuare:
b. Impotriva sentinţei suplimentare, în care îi este adus la cunoştinţă
că depozitul de pulbere al companiei din Mocod, nemenţionat în sentinţa
principală din 12 iunie 1862, care a fost construit de erariu, este atribuit acestuia.
Recursul este întemeiat pe faptul că nici comuna Mocod, nici reprezen
tantii împuternici ti ai tuturor comunelor districtului nu socotesc acest obiect ca
o proprietate a comunei sau a unui privat. Aceasta deoarece acest lucru stă în
legătură tocmai cu întrebarea despre natura fondului de provente, referitor la
care comuna Mocod a înaintat întâmpinare în recursul la sentinţa principală.
Comuna Mocod mai trebuie să mentioneze aici următoarele:
1. în ceea ce priveşte clădirea atrib�ită erariului, comuna va protesta
- fără să conteste prea înaltului rescript al Majestăţii Sale apostolice cezaro
regeşti - la poziţiile din recursul principal în care se arată că locuitorii Văii
1

1
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Rodnei, au fost liberi atât în ceea ce priveşte persoana lor cât şi a terenurilor, şi
că la militarizare, în comuna Mocod nu a fost predat nici un pământ sau clădire
dominiale şi nici nu puteau fi predate.
2. Comuna Mocod dovedeşte mai departe că înainte de militarizare a
posedat ca şi proprietate pe teritoriul hotarului păduri. Acest fapt este dovedit
cu tabelele autentice de taxe din anul 175()20, semnate de cei din Bistriţa, ale
comunelor Ilva, Leşu, Maieru, Rodna, Sângeorz, Feldru, Vărarea, Rebra,
Rebrişoara, Hordou, Telciu, Mititei, Runc, Zagra, Poieni, Găureni, Suplai,
Bichigiu, Salva, Sântioana şi Mărişelu, care au format împreună aşa numitul

Districtum Valachontm Bistridensis.
Aceasta, cu toate că numai onoratei Comisii i-au fost puse la dispoziţie
aceste documente, iar comunei i-au fost inaccesibile.
Documentele menţionate arată că membrii comunei au putut dobândi
şi preda prin căsătorie, contract, donaţ, drept de moştenire, cumpărare şi
vânzare - drept urmare, pe baza titlului de drept - nu numai pământurile lor,
bazate pe dreptul de proprietate dobândit după legile cetăţeneş şi care sunt
atribuite numai comunelor libere, ci şcă Magistratul bistriţ nu a posedat în
comuna Mocod nici un teren şi drept urmare, nici înaltului erariu nu poate să-i
cedeze nimic ca şi proprietate.
3. Comuna mai menţionează şi faptul că după ce Comisia cezaro
regească regulatoare de posesiune a dat mai multe sentinţe, care au fost
predate respectivelor comune, s-a alăturat comisiei funcţionarul Magistratului
orăşenesc H. Kroner din Bistriţa, ca şi procurator fiscal sau apărător al fiscului
şi a drepturilor sale. Comunele nu au fost înştiinţate de această hotărâre şi
sentinţele nu au conţinut nici un cuvânt despre o reprezentare din partea
înaltului erariu. Necunoscut ne-a rămas şi faptul dacă acel funcţionar a fost
desemnat în conţinutul prea înaltului rescript.
în orice caz această reprezentare a înaltului erariu printr-un funcţionar
fiscal nu este o apariţie prea îmbucurătoare pentru comune, cărora acum le-a
fost aprobat ca membru în comisie un om de încredere doar pentru a-şi pune
părerea şi care, datorită cercului său restrâns de activitate, nu poate apărea
la fel ca şi reprezentantul fiscului şi ale cărui păreri în deliberările şi deciziile
comisiei sunt întotdeauna în minoritate şi nu pot să influenţeze hotărâtor.
Deoarece în reprezentantul erariului sau al fiscului noi trebuie să
recunoaştem persoana intermediară, reprezentantă a camerei erariale ce nu stă
în legătură cu persoana sfântă a Majestăţii Sale apostolice cezaro-regeşti, atunci
comuna nu poate să-I socoată decât ca şi contrapartidă.
4. Împotriva sentinţei suplimentare din care ar fi reieşit că muntele
de păşunat Netedul aparţine categoriei aşa numiţilor munţi revendicaţi,
deoarece ca urmare a prea înal tului rescript, acest munte este atribuit ca
proprietate
20

comunei.

Documentul reprezintă conscripţia din anul 1750; vezi Conscripţia fiscală a Transilvaniei din
anu/ 1 750. Voi. 1. Descrierea localităţilor conscrise, Partea I-II, (coordonator Ladislau Gyemant),
Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2010.
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Referitor la acest munte nu este ridicată nici o pretenţie a unei terţe
persoane sau corporaţii. Sub administraţia militară comuna poseda acest
munte de 55 de ani şi în posesiunea căruia a fost asigurată pentru vecie prin
înscrierea în cartea funciară.
Mai amintim şi că, dacă păşunea alpină ar fi fost pentru câtva timp
în posesiune străină, prin reocuparea înfăptuită sub administraţia militară,
datorită folosirii populaţiei grănicereşti ca şi cordon de pază, comuna a ajuns
acum la proprietatea sa dinainte, asupra căreia nimeni nu mai poate avea vreo
pretenţie.
După ce probabil înalta Comisie cezaro-regească regulatoare de
posesiune a emis sentinţa suplimentară referitoare la depozitul de pulbere şi
muntele Netedul pe baza actelor referitoare la dizolvarea şi predarea institu
tului de graniţă ce a avut loc către autorităţile cezaro-regeşti civile în anul 1851,
comuna trebuie să observe că acel act de predare, în măsura în care se referea la
pământurile, pădurile şi munţii noştri, ar fi trebuit să fie semnat de către repre
zentantii comunei, aşa cum s-a făcut întotdeauna sub administratia militară a
comandamentului regimentului.
în astfel de treburi ce ţin de economie, trebuie luat în calcul faptul că
atunci când era vorba despre predarea şi anularea proprietăţii comunei, când
condiţiile de viaţă existente în timpul graniţei sunt suspendate pe baza unui
prea înalt ordin, când trebuie să fie asigurate pentru viitor condiţii de drept
ce există de secole, totuşi petiţiile autorităţilor administrative pot fi deseori
nedrepte, transcrise greşit în momente în care Regimentul era dislocat în
diferite garnizoane.
Deoarece asupra acestor acţiuni ale autorităţilor administrative, decise
în pripă, comunele subordonate nu pot avea nici un control, aceste acţiuni nu
pot fi în nici un fel hotărâtoare.
Dacă comunei i s-ar fi permis de către Comisia cezaro-regească regula
toare de posesiune să vadă şi să verifice aceste acte de predare, atunci ar fi adus
dovezi de netăgăduit asupra unor observaţii. însă, în timp ce reprezentantului
stabilit probabil la ordinul ministerului cezaro-regesc (de finanţe - n.n.) îi este
oferit tot ajutorul spre apărarea dreptului fiscului imperial, Comisia regula
toare de posesiune trăieşte cu părerea că are sarcina de a lua în consideraţie
numai avantajele înaltului erariu.
Aceasta, în timp ce prea înaltul rescript al Majestăţii Sale apostolice
cezaro-regeşti şi instrucţiunile administrative ale autorităţilor centrale fac
menţiune despre regulări definitive de posesiuni pentru ambele părţi şi că, la
audiere, comunei nu i s-a permis nici cercetarea în actele sale de predare, nici nu
i s-a citit din acestea ce obiecte pretinde erariul ca şi posesiune, clădiri şi terenuri,
sau respectiv, care munţi şi din ce motiv nu poate fi recunoscută posesiunea.
Comuna Mocod nu poate recunoaşte actul de predare şi prin aceea că
se plânge împotriva procedurilor administrative ale Comisiei regulatoare de
posesiune, o declară ca fiind superficială şi consideră această procedură un
motiv întemeiat pentru recursul său.
'
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Din cele de mai sus rezultă că prea onorabila Comisie cezaro-regească
regulatoare de posesiune, era obligată să audieze comuna referitor la posesiune,
drepturi şi pretenţii, să ia în seamă pretenţiile reprezentantului înaltului erariu,
să îl audieze şi, pe baza audierilor ambelor părţi, să prezinte sentinţa.
Aşa cum se prezintă acum situaţia, comunele nu pot să afle ce fel de
pretenţii înaintează reprezentantul fiscului. Ele pot să le ridice numai pe calea
recursului şi prin această procedură este pricinuită o modificare a sentinţei,
aşa cum o dovedeşte cazul cu comuna noastră Mocod. Pentru aceasta a fost
emisă o sentinţă, iar în urma recursului numitului reprezentant al fiscului, care
modifică sentinţa inţială, comuna nu este în stare să se apare în nici un fel,
deoarece nu cunoaşte textul recursului.
De aceea, din cauza insuficientei verificări, este necesară o decizie a
forurilor centrale. Decizia trebuie să prevadă fie anularea sentinţei, referitor la
punctul împotriva căruia s-a înaintat recurs sau audierea din nou a celor două
părţi sau, şi mai mult, a reprezentanţilor tuturor comunelor şi a reprezentan
tului fiscului, pentru ca populaţia grănicerească să fie mulţumită în privinţa
dreptăţii şi echităţii conform prea înaltei dorinţe a Majestăţii Sale apostolice
cezaro-regeşti, decizie pentru care comuna Mocod se roagă prea-supusă.
Mocod, 24 septembrie 1862.
în atenţia judelui comunal Toma Hontilă, membru în comitet.
înaltei Cancelarii Aulice Imperiale Transilvănene în Viena. Recurs
al fostei comune grănicereşti Mocod, datat 24 septembrie 1862, împotriva
sentinţei suplimentare numărul 59 din 23 iulie 1862 al prea-onorabilei Comisii
cezaro-regeşti regulatoare de posesiune grănicerească.
Cu 7 anexe.
Ibidem, f. 247-264.
5. 1863, iulie 27, Prundu Bârgăului.

Răspunsul/!lescheid Comisiei regulatoare de proprietate la recursul comunei
Mocod.
Către fosta comună grănicerească Mocod a actualului District al
Năsăudului. înalta Cancelarie Aulică Transilvăneană prin decretul nr. 4.461 ex
1862 din 26 iunie 1863 - în legătură cu cele două recursuri ale fostei comune
grănicereşti Mocod, din 12 iunie şi 24 septembrie 1862, înaintate împotriva
Comisiei regulatoare de proprietate în teritoriul fostului Regiment grăniceresc
2 român, adică împotriva sentinţei nr. 59, datată 12 iunie 1862, stabilită pe baza
prea înaltului rescript din 27 august 1861 şi a sentinţei suplimentare ad. nr. 59,
din 23 iulie 1862 - binevoieşte să hotărască după cum urmează:
1. Nu se dă curs părţilor generale ale recursului în care comuna solicită
anularea sentinţei şi ordonarea unei noi cercetări referitore la fostele propri
etăţi libere ale comunei, conform cu paragraful 14 al prea înaltului rescript din
24 august 1861, care stabileşte hotărâri speciale, lăsând neatinsă proprietatea
liberă sau supusă a comunei.
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2. Nu se dă curs punctului din sentinţă referitor la rezervarea regle
mentării proprietăţii pentru defrişări, locuri de păşunat şi aşa numitelor păşuni
alpine asupra cărora s-a înaintat recurs, deoarece aceasta parte a sentinţei cores
punde paragrafului 13 al prea înaltului rescript din 27 august 1861, care conţine
reglementarea definitivă a acestor categorii la modul general.
3. În afară de clădirile situate în comuna Năsăud, menţionate la punctul
5 al sentinţei principale şi prezentate separat la punctul 1 al sentinţei supli
mentare, care au fost cedate cu obligaţia de fi folosite în scopuri de învăţământ,
cu obligaţia folosirii ca locuinţe pentru învăţătorul primar şi cei trei învăţători
secundari, mai sunt cedate în comuna Năsăud următoarele clădiri:
- fosta locuinţă a moaşelor regimentului, situată la nr. 40 nou/34 vechi,
împreună cu curtea în suprafaţă de 109 stj2, sub numărul topografic 86, alături
de grădina aparţinătoare, în suprafaţă de 834 stj2, sub numărul topografic 87;
- locuinţa sub-locotenentului, situată la nr. 42 nou/36 vechi, împreună
cu curtea şi grajdurile situate pe aceasta, în suprafaţă de 226 stj2, sub numărul
topografic 90, alături de grădina aparţinătoare, în suprafaţă de 1.119 stj2, sub
numărul topografic 91;
- fosta locuinţă a arestului, situată la nr. 44 nou/38 vechi, împreună cu
curtea în suprafaţă de 136 stj2, sub numărul topografic 94, alături de grădina
aparţinătoare, în suprafaţă de 671 stj2, sub numărul topografic 95;
- locuinţa învăţătorului de şcoală Normală, situată la numărul 306
nou/236 vechi, împreună cu curtea, în suprafaţă de 139 stj2, sub numărul
topografic 634, alături de grădina aparţinătoare, în suprafaţă de 340 stj2, sub
numărul topografic 635.
4. Ad B. Nu se dă curs protestului împotriva aliniatului ad. B al
punctului 10 al sentinţei, referitor la fosta locuinţă a căpitanului şi a locote
nentului, împreună cu grădina de la punctul 1, atribuită erariului, precum şi
împotriva sentinţei suplimentare, punctul referitor la atribuirea depozitului de
pulbere către erariu, deoarece hotărârea respectivă este întru totul conformă
punctelor 14 şi 6 ale prea înaltului rescript din 27 august 1861.
5. Nu se dă curs recursului înaintat împotriva aliniatului final al
punctului 10 al sentinţei, referitor la drepturile atribuite erariului ca şi posesor
de terenuri în comună, care se cuvin fiecărui membru al comunei ca şi posesor
de teren, după ce erariul, ca şi posesor de teren, se bucură de drepturi şi obligaţii
egale ca şi oricare alt posesor de teren.
Nu se dă curs recursului înaintat împotriva aliniatului al doilea al
sentinţei suplimentare, datată 23 iulie 1862, referitor la muntele revendicat
Netedul, după ce acest punct al sentinţei a corespuns punctului 5 al Instruc ţiunii
comunicate de către comisie, iar comuna a definit ea însăşi numitul munte de
păşunat, ca şi munte revendicat.
Plângerea care reclamă reprezentarea necorespunzătoare a erariului,
înaintată Comisiei regulatoare de posesiune, este respinsă ca fiind nefondată.
Celelalte 6 puncte ale sentinţei rămân nemodificate.
Comuna este înştiinţată pentru luarea la cunoştinţă de aceasta, prin
ataşarea celor două recursuri amintite la început, împreună cu 3 anexe.
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Prundu-Bârgăului, la 27 iulie 1863.
De la Comisia cezaro-regească regulatoare de posesiune, Pock.
Ibidem, f. 308-310.
6. 1863, martie 25, Bistriţa.

Nr. 307/1863/B.R.C. Înştiinţare pentru toate cele 44 comune grănicereşti
din teritoriul fostului Regiment grăniceresc II român, referitoare la dreptul de propri
etate în pădurile montane de la Coşna.

În anexă este comunicată comunelor o copie legalizată a sentinţei
care printre altele este înaintată în copie comunei Coşna pentru reglemen
tarea proprietăţii şi a dreptului de proprietate în teritoriul acelei comunităţi.
Conform acesteia, pădurea montană de la Coşna va rămâne mai departe în
posesiunea erariului, după ce în timpul existenţei graniţei şi cu precădere la
momentul desfiinţării, la 22 ianuarie 1851, aceasta nu se afla în proprietatea
comunelor grănicereşti.
Urmare a decretelor fostei Locotenenţe cezaro-regeşti din 6 februarie
1857, nr. 28.107/2.840 ex. 1856 şi 24 aprilie 1857, nr. 8.822/1008 pădurea
montană de la Coşna, prin intermediul contractului din 26 mai 1857 a fost
arendată pentru perioada de la 1 septembrie 1857 până la sfârşitul lui august
1864 prin amenajament silvic.
Aceasta s-a făcut deoarece Majestatea Sa apostolică cezaro-regească,
la desfiinţarea graniţei militare transilvănene, în 22 ianuarie 1851, a binevoit
să permită comunelor celor două Regimente grănicereşti folosirea munţilor
revendicaţi, până la reglementarea definitivă a condiţiilor de proprietate în
favoarea fondului de montur şi şcolar al comunelor fostului Regiment grăni
ceresc II român.
Fosta locotenenţă cezaro-regească vrea însă să obţină între timp de la
comunele grănicereşti un câştig din munţii revendicaţi şi în special, din aceea
de la Coşna cu ocazia arendării pe baza amenajamentelor silvice.
Însă prin prea înaltul rescript din 27 august 1861 a urmat hotărârea
definitivă în legătură cu condiţiile de proprietate şi drepturile de folosinţă în
teritoriul fostului Regiment grăniceresc II român.
Conform rescriptului, acele terenuri şi munţi, care în momentul desfi
inţării graniţei - la 22 ianuarie 1851 - se aflau în proprietate sau folosinţă, sunt
de predat în posesiunea fostelor comune grănicereşti.
De aceea, concesia comunicată comunelor grănicereşti prin inter
mediul prea înaltei hotărâri din 22 ianuarie 1851, referitor la folosirea provi
zorie a munţilor revendicaţi de la Coşna, care în momentul desfiinţării graniţei
nu au fost în proprietatea şi folosinţa lor, este considerată anulată şi de aceea,
din momentul prea înaltului rescript din 27 august 1861, comunele nu au nici o
pretenţie asupra veniturilor respectivei păduri montane de la Coşna.
De aceea, acest venit, împreună cu celelalte folosinţe, revine mai mult
în favoarea înaltului erariu, ca şi posesor al acelor păduri.
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În cazul în care fosta comună grănicerească, prin această petiţie s-ar găsi
nedreptăţită, poate înainta recurs la înalta Cancelarie Aulică Transilvănenă,
în termen de şase săptămâni - termen ce nu poate fi depăşit - din momentul
comunicării.
Bistriţa, la 25 martie 1863.
De la Comisia cezaro-regească regulatoare de proprietate pentru
teritoriul fostului Regiment grăniceresc II român.
Pock, m.p., general-maior.
Autentificată în conformitate cu originalul de proto-notarul districtual
Nicolae Beşan.
Idem, fond Administraţiafondurilor grănicereşti năsăudene, d. 21, f. 374-375.
7. 1865, aprilie 20, Bistriţa.

Răspunsul Comisiei regulatoare de proprietate la cererile fostelor comune
grănicereşti de a li se atribui în proprietate clădiri ale erariului pentru scopuri şcolare.
De la Comisia cezaro-regească regulatoare de proprietate, Pock.
Către Onorabilul Oficiolat al Districtului, în Năsăud.
Onorabilul Oficiolat al Districtului Năsăud este provocat să prezinte
alăturata înştiinţare către reprezentanţii celor 44 de comune foste grănicereşti,
contra recipiseij chitanţei de primire, care trebuie remisă
Bistriţa, la 20 aprilie 1865.
Către reprezentanţii împuterniciţi a comunelor din fostul Regiment
grăniceresc II român, în Năsăud.
Referitor la memoriul înaintat de către reprezentanţi, datat Năsăud, la
27 aprilie 1862, apoi, petiţiile înaintate cu numărul 273, datată Năsăud, la 3
mai 1862, nr. 278, datată 9 mai 1862, nr. 286, datată 8 mai 1862, înaltul minister
cezaro-regesc de Finanţe, prin decretul nr. 56.327/772, datat 19 ianuarie 1865,
a hotărât următoarele:
Cu referire la clădirile din Năsăud pretinse de către reprezentanţii fostelor
comune grănicereşti pentru scopuri de învăţământ şi locuinţe - clădiri ridicate
din fondul grăniceresc de provente - s-a decis să fie predate comunei, conform
decretului nr. 3.447/54, din 17 februarie 1864, al înaltului minister de Finante.
Pentru aceste clădiri, comuna - pe baza rescriptului din 27 august 1861,
care prevede lăsarea acestora ca şi locuinţe pentru învăţătorul preparanzilor,
ajutoarelor acestuia şi cateheţilor - nu are nici o pretenţie de drept, deoarece
aceşti slujitori ai învăţământului nu au avut nici până acum dreptul la folosinţa
unei atare locuinţe.
Mai departe, înaltul minister cezaro-regesc de Finanţe a găsit de drept
întemeiată părerea exprimată de către Comisia cezaro-regească regulatoare de
proprietate, referitoare la Şcoala Superioară din Năsăud.
Conform acestei păreri, şcoala ar fi un aşezământ de învăţământ public
fondat de stat, ce poate fi ca-folosită ca până acum, de către locuitorii văilor
'
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Bârgăului, a Mureşului şi Şieului, fără ca aceştia din urmă să fi plătit bani
pentru �treţinerea acestei şcoli.
In ceea ce priveşte pretenţiile ridicate de către Oficiolatul Districtului
Năsăud şi reprezentanţii comunelor asupra majorităţii clădirilor erariale din
Năsăud şi în celelalte localităţi ale Văii Rodnei, apoi a celor pretinse de către
locuitorii Văii Rodnei, s-a pronunţat înaltul minister cezaro-regesc de Finanţe.
Potrivit acestuia, actualmente nu mai este cazul pentru a fi emisă o
hotărâre separată, din două motive.
În primul rând, deoarece conform punctului 14 al prea înaltului
rescript din 27 august 1861, în legătură cu dreptul de proprietate referitor la
Valea Rodnei înainte de includerea acesteia în graniţa militară transilvăneană,
s-a decis deja.
În al doilea rând, deoarece cererea respec tivelor comune pentru cedarea
clăd irilor erariale în diferite scopuri, nu formează obiectul unei negocieri separate.
Bistriţa, la 20 aprilie 1865.
De la Comisia cezaro-regească regulatoare de proprietate pentru
teritoriul fostului Regiment grăniceresc II român; Pock.
Idem, colecţia Virgil Şotropa, d. 393, f. 244-246.
CONTRIBUTIONS DOCUMENT AIRES CONCERNANT LA PROPRIETE
FONCIERE PENDANT LE DISTRICT DE NĂSĂUD

Resume
L'auteur presente de nouveaux documents du processus de recuperation de la
propriete, se referant a la statistique de la propriete a 1' egarde des localitetes de l'ancien
regiment de garde-frontiere de Năsăud.
Au commencement, on y trouve les sentences de la Comission regulatoire de
propriete pour les localites llva Mare et Maieru, et en continue avec des documents qui
representent les voies de recours de la sentence el ia reponse pour la localite Mocod, et
plus encore 2 documents concemant les 44 localitetes de regiment. Le document final
represente la statistique de la propriete fonciere des localites du District de Năsăud en
1870, sur categorie d'usage: arable, potagers et pres, paturage, total et leur profit - et
ensuite centralise au niveau de regions administratives et du District.
La nouveaute est representee par la consemnation pour la premiere fois avec
leurs denominations toponimiques - les parties des confins eloignes des localites des paturages et forets alpines qui etaient la source principale de profit des localites
proprietai.
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2659

100

Faţa
Sântioana Gardului,
Cerbuc

Venitul
curat

Neproductiv Suma

Pădure

jug.

florini cruceri

stjZ

jug.

stjZ

1449

6270

1563 2233

47

1200

4757

-

31

II.

www.cimec.ro

Nuşfalău

-

59

1449

6270

1563 2542

18

67

366

4671

1276 2974

6

100

-

-

2981

500

1753

300

67

366

4571

1276 2974

880

1399 247

511

2297

1 15

2710

1289 134

1.

1195 1222 214

199

1941

789

1753

300

-

-

1841

499

1140

199

1941

789

Mărişelu

3".
!!
·a-,
$:>...

Suma

Il.

308

Q
�

-

-

529

-

��
�

�
�
�
�
;:t
c
"'

C;l
�
=
o

� Ragla

Budacul
Român

6

�
1>

Suma

1195 1222 214

1

499

670

413

1580 283

826

154

900

47

1488

1399

664

1533

47

Suma

499

670

413

1580 283

826

134

900

47

1488

1399

664

1533

47

1.

308

1318 859

137

1172

336

6520

744

94

88

8954

1023 3370

49

1

-

1497

1100 4158

300

1 65

200

5821

-

11

'?
�

II. Dumitrelul,
Dealul
Batoşului,

-

-

563

Suma totală a cercului
Monor

�-

s::.
·::r.
s::.

�

"''
·::r.

Q.
s::.

�

D'

Suma

"'

308

1318 859

9169

1569
-

6129

1436 10678 1044 259

137

2669

1497

16276 464

30291

216

1582

288

14775

1023 3934

1540

63450

486

33170

-

48

"a
�

CII

u

Numirea
Comunei

Arătură
Părţilor de
hotar
jug.

www.cimec.ro

�

N
1
"ti
o

Mititei

jug.

stjZ

jug.

stjz

jug.

stjZ

jug.

stjZ

florini cruceri

1S13

1 73

263

128 4

38S

217

144

1400

163

1388

2470

1262

280 3

7

-

-

-

-

82

200

779

1400

-

-

64

20

-

-

747

900

1630

200

17

soo

2411

162

16

Suma

1S13

1 73

279

1284

1214

1317

2SS4

1400

1 81

288

S743

1262

3029

43

1.

999

3

119

948

384

422

143

1373

118

1448

1 76S

994

1S38

S8

-

-

-

-

1360

soo

202

1100

31

-

-

-

-

Suma

999

3

119

948

1 83S

922

1707

873

1 SO

1448

4812

1.

1662

321

1S06

S4

803

1018

413

sos

279

1428

466S

-

-

425

700

S42

900

10

-

-

-

-

S07

100

7S2

1SOO

11

1662

321

1SS9

S4

1 736

218

1708

130S

300

Netedul

III. Rantia
cu Piciorul
Zânei

Obârşia
Rebrei
III.

�

Panas uri

�

Il.

Runc

Venitul
curat

Neproductiv Suma

stjZ

II.

11

Pădure

jug.

II.

�

Păşune

stjZ

1.

Mocod

Fânaţ
şi grădini

Craia

III.

Besaraba
Suma

16

S3

-

-

91

-

1361

-

1

-

-

-

-

1428
--

862

1S94
14S3

1031
1271

6967
---

-

-

-

19

9S

2S

994

1 873

42

126

33S3

S8

-

-

126

�

o
239

-

�

�

198

-

106

1S

36S8

13

- --

1
a

]

u

INntnirP;o

Comunei

Găureni

Plai
www.cimec.ro

(}1

�
III

N
1
'ti
c
u
c

Poieni

::?1

Arătură

s tf

jug.

stj 2

Venitul
curat
florini cruceri

1249 79

1382

3069

1 1 34

2170

22

750

600

4

-

1245

-

165

4

1 200

1505

249

83

1382

4314

1 1 34

2335

26

1517

842

1948

623

136

1073

5053

1321

1930

11

�

223

1517

842

1948

623

136

1073

5053

1321

1930

11

S"
�

638

118

413

911

578

710

69

284

2246

1441

1528

8

-

-

311

500

1249

1100 -

-

1561

-

95

43

724

1411

1 825

210

284

3807

1441

1623

51

Fânaţ
lşi grădini
jug. st f

Părţilor de
hotar

jug.

st f

1.

576

126

837

Il. Măgura
Neagră

-

-

Suma

576

1

Păşune

Neproductiv

Pădure

jug.

stj 2

jug.

st f

1377

821

200

754

-

-

490

1 000

126

837

1377

1311

467

160

992

223

Suma

467

160

992

1.

547

1018

Il. Arsu

-

-

118

jug.

69

Suma

547

1018

638

1.

2487

1572

1076 869

2252

1 086

436

104':1 52':1

252

67H3

128

4370

36

II. Cibleş

-

-

-

-

712

400

189

1 200 7

-

537

-

85

26

III.

-

-

-

-

330

400

189

1200 7

-

527

-

85

26

2487

1572

1076 869

3925

286

1447

249

536

352

8843

128

4698

42

8253

173

5503 73

11635 1396

12692

109

1458

1455

39543

6

19149

48

Galaţi

Suma

Suma totală a cercului
Mocod-Zagra

3".
[
·a-,
t}
"'
;:s

...

�
"'
::!:
c
1:1

;:;!
Ei'
"'

Suma

Zagra

�

�:
1:1

::r.
·1:1

l

""'
·::r.

�
;:s

O.
1:1

;:;!

"a
�
Qj

u

Numirea
Comunei
Borgo
Mureşeni

Borgo
Suseni
www.cimec.ro

�

."

�
t
=::1

Borgo
Prund

Borgo
Bistriţa

Arătură
Părtilor de
hot�

Fânat
şi grădini

j ug. stjZ

jug.

1

228

111

2483 41

Suma

228

111

2483 41

1.

324

1362 687

1484 637

II. Buba, Dealul
lui Toader şi
Şendroaia

21

55

369

1384 136

Suma

345

1417 1057 1268 774

329

7019

203

1.

518

806

1380 913

841

1284

II.a) Tihuţa
b)Zimbroaia

92

1511 1769 445

218

813

III. a) Dalbidan;
b) Piatra lui
Orban

18

1 123 645

1468 593

150

Suma

630

240

1

774

1394 4215 424

-

-

774

1394 4215 424

II. Strunior
Suma

stjZ

Păşune

Neproductiv

Venitul
curat

Suma

jug.

stjZ

jug.

stjZ

florini cruceri

1039 1 1 39 3702

1442 121

810

7575

343

3786

32

1039 11 39 3702

1442 121

810

7575

343

3786

32

1182 999

1309 193

200

2843

737

2184

747

494

520

6574

jug.

stjZ

Pădure
jug.

6019

stjZ

27

-

627

-

57
;:1>

1703

720

9417

737

281 1

57

1126 209

1053

4630

406

4357

52

2749

42

82

389

4912

1927

48

7284

3

37

1590

8578

1134 1082

10

320

-

�

o

1
c

4119 93

-

-

1725 204

1 1316 1171 329

1432

18120 1540 7267

50

1022 477

15352 90

205

169

21569 954

7957

39

632

1758

23

1500

2415

1 16

2%

229

69

23984 954

8073

41 112

900

800

1654 1377 17110 890

-

]
Ql

u

Numirea
Comunei

Borgo
Rus

Arătură

www.cimec.ro

::]

� Borgo
t Joseni
=

Borgo
Tiha

Păşune

Pădure

Neproductiv

Venitul
curat

Suma

Părţilor de
hotar

jug.

stj2

jug.

stj2

jug.

stj2

jug.

stj2

jug.

stj2

jug.

stj2

florini

cruceri

1.

643

1082

935

689

106

1256

19

276

117

1328

1822

1431

2903

14

-

-

361

56

Suma

643

I

II.

-

-

10

1100

581

1300

4467

800

6

1082

946

189

688

956

4486

1076

123

1328

6888

1431

3265

10

378

592

1244

1123

407

995

211

119

120

1331

2362

960

2794

30

-

-

79

214

309

892

2596

-

-

3002

1106

191

6

Suma

378

592

1323

1337

717

287

2807

119

138

1331

5365

466

2985

36

1.

673

1027

1805

1579

152

1410

-

-

126

145

2758

961

3197

53

Il. Tărnău

-

-

-

-

522

-

5471

300

47

1100

6041

-

255

44

Suma

673

1027

1805

1579

674

1410

5471

500

173

1245

8799

961

3453

37

I

652

196

6188

1019

1502

274

14060

933

177

367

22580

1189

11756

20

II. Grui

-

-

-

-

-

640

ROO

53

800

1628

1189

11756

20

Suma

652

196

6188

1019

2436

274

14701

133

230

1167

24208

189

1886

41

4326

1259

22139 1150

9710

1176

66615

734

1568

102

104360 1221

43531

4V2

Bistricioara

Borgo
Il.
Mijloceni
'ti

Fânaţ
şi grădini

Măgura

18

5066

Q
;:!

3".
lir
�Er:
§o
�
::1

�

!:ţ
�
...

�
::1 .

2

�
;:;"'

Suma totală a cercului
Borgo Prund

934

E'

;::,
·::r.
;::,

�

l
l':>(

·a-,

§'
::l .
;::,
�

"a
�
Q,j

u

Numirea
Comunei

Arătură
Părţilor de
hotar
jug.

stj2

Fânaţ
şi grădini
jug.

Păşune

Pădure

Neproductiv

Venitul
curat

Suma

stjl

jug.

stjl

jug.

stjl

jug.

stjl

jug.

stj2

florini cruceri

1

2340 333

3483 584

4883

339

4870

500

694

406

1 6271 762

61 00

51

Suma

2340 333

3483 584

4883

539

4870

500

694

406

16271 762

6100

51

I.

1323 1161

1048

228

2471

38

2844

808

210

532

7897

1167 3330

26

-

-

-

-

1453

-

115

-

38

4297

808

325

532

11318 1167 3628

1355

271

887

9835

Rebrişoara

www.cimec.ro

Rebra
Mare

�
'O
;::1
>fii
ID
>fii

z

Parva

Il.

Craia şi

Detunata

-

1853
4324

Suma

1323 1161

1048

228

I.

578

898

1945

1232 1727

972

4138

-

-

-

-

-

922

Suma

578

898

1945

1232 1978

972

5060

I.

433

313

1452 312

883

121

Suma

433

313

1452 312

883

I.

2636 922

5390

1138 3678

Suma

2636 922

5390

1138 3678

II.

Piciorul

Bancului

251

Romuli

-

5

1335 271

-

3421

1178

-

544
-

297

56
22

2491

2

143

46

2491

2

887

9835

13129 1139 80

805

15978 1090 2316

48

121

13129 1139 80

805

15978 1090 2316

48

-

28748 161

459

979

40913

-

28748 1 61

459

979

40913 -

544

-

13620

9 1/2

13620

9 1/2

Telciu

�

�
o
z

�
�

2

Numirea

]
u

Comunei

Arătură

www.cimec.ro

"tt
::::1
>tU
<Il
>tU

z

Bichigiu

Neproductiv

sij2

j ug.

sij2

jug.

stj2

jug.

stj2

1.

2303

835

551

149

1134

1241

481

1596 376

-

-

-

-

288

-

306

800

III. Mihăiasa

-

-

-

-

792

650

1484 300

IV. Pietrosul

-

-

-

-

345

1500 162

Suma

2303 835

551

149

2561

191

1.

1186

281

1439

689

-

-

-

III.Buşideiul

-

-

Suma

1186

1.

Venitul
curat

Suma

sij2

jug.

stj!

florini cruceri

87

4847

708

4080

5

-

800

595

-

87

1

2

650

2279

-

273

12

22

-

530

-

58

57

2434 1 196 400

1537

8251

708

4499

15

1170

1272 1003 1435 165

1103

4966

-

3564

57

-

50

300

-

261

-

34

38

-

-

814

-

1162

-

180

53

281

1439

689

2035

1103

6389

-

4880

28

870

589

1376

1475 1835

147

5142 603

189

730

9414

344

3161

55

II. Cormaia

-

-

-

-

1181

-

-

-

9

-

1190

-

165

14

TTJ. Budinul

-

-

-

-

279

400

280

-

1

1200

561

-

82

17

Suma

870

589

1376

1475 3295

547

5422 603

200

330

11165 544

3409

26

Il. Munceii

Hordou

Pădure

jug.

Tunzerilor

�

Păşune

Părţilor de
hotar

Il. Runcul

Salva

Fânaţ
şi grădini

Înţiraţi

100

jug.

�

3".
�
'S":

�
§

$3"
�
�
'*
::1 .

2

�
li:i"
"'

1300

-

1300 277

300

70

1272 1491

1455 235

210

[

::r.
·1':1
�

1"''

·a-:

§'
O.
"'
�

-

:::1

�
CII

u

"'
:::1

'"'

Numirea

Arătură
Părtilor
de hotar jug.

Comunei

Fânaţ
şi grădini

Pădure

Păşune

Venitul
curat

Neproductiv Suma

stjZ

jug.

stjZ

j ug.

stjZ

jug.

stjZ

jug.

stj2

jug.

stjZ

florini cruceri

1

1760

278

644

1325

1132

858

388

700

400

413

4326

374

41 1 2

32

Il.Saca

-

-

-

-

947

-

1 744

-

9

-

2700

-

371

45

-

-

-

-

1085

1500

155

100

1

-

1242

-

196

10

Luşca

50

659

4RO

277

24�

944

1 71

1 47R

1�

R�7

959

995

632

27

Suma

1810

937

1125

2

3409

102

2459

678

423

1250

9227

1369

5202

54

13482

1469

17812 1009

27048

582

67914 1495

3091

1429

1 29350

1184

46349

15 1/z

1

2804

1153

4678

1560

5551

744

10237 1477

1 1 77

1440

24450

1514

7351

53

11.
Cişia şi

-

-

-

-

2679

400

608

1000

65

200

3353

-

611

28

-

-

32

-

387

800

195

-

3

800

618

-

242

2

Suma

2804

1153

4710

1560

8618

344

11041

877

1246

840

28421

1574

8205

23

1.

734

496

1240

888

214

612

1033

1 1 22

72

82

3295

-

2384

14

II. Ineuţ

-

-

-

-

2180

200

1040

1400

10

-

3231

-

633

55

Suma

734

496

1240

888

2394

812

2074

922

82

82

6526

-

2982

9

III.
Izvorul

Năsăud

)�

Mare

z

IV.

www.cimec.ro

Cârsti
00
o

Suma totală a cercului
Năsăud

:::1

·�
o

Sângeorgiu Putredul
III. Perşa

CII
bD

;

,

CI)

Sâniosif
-

--- - -

;J>
o

C!

�
�

�2

]
Qj

u

Numirea
Comunei

j ug.

stj2

jug.

stj2

1

1656

998

2974

-

-

-

Suma

Venitul
curat

Neproductiv Suma

Pădure

stj2

www.cimec.ro

jug.

stjl

jug.

stjl

jug.

1112 2057

852

8257

298

448

1564

15395 24

-

-

390

-

3461

200

18

1400

3870

-

-

-

470

-

515

-

22

-

1007

1656

998

2974

1112 2917

852

12233 498

489

1364

20272 24

I.

1212

687

2341

1447 1955

958

2366

888

141

1221

8008

Il. Vulfa

-

-

-

-

305

-

806

-

-

-

-

-

-

-

283

1200 882

400

-

-

-

-

460

1200 1039

-

-

-

-

631

-

Suma

1212

687

2341

1447 3636

1.

3412

555

3799

-

-

III. Vulfa

-

IV.Corongiş
Suma

III. Fata
Cucu{esei
·a
Ilva Mică
...
IV.
o
Tomnaticul
�
V. Ineul
,;
r./)
Mare

II. Munceii
Însirati

--

Păşune
stj2

III. Piciorul
Bancului

Feldru

Fânat
şi grădini

Părtilor de
hotar

Il. Lala

Leşu

00
,_.

Arătură

jug.

florini cruceri

�

6229

35

-

83

41

-

88

3

'Ef:

6401

19

401

3969

17

1

1111

-

152

8

�
"'

-

1172

-

170

46

1300 3

700

1504

-

140

12

96

-

-

-

727

-
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ALEXANDRU BOHĂŢEL (1816-1897) LA NĂSĂUD
Ironim MAR ŢIAN
Nu era grănicer sau descendent
din grăniceri, insă prin activitatea sa în
fruntea " Districtului românesc autonom al
Năsăudului" (1861-1876) s-a identificat, trup şi
suflet, acestora, conducând cea mai fecundă, cea
mai bogată în realizări etapă din viaţa urmaşilor
grănicerilor de odinioară (1762-1851 ).
Alexandru Bohătel s-a născut la
Vultureni (Uifalăul Borşei, Jud. Cluj),
în 12 august 1816, dintr-o veche familie
românească de preoţi uniţi, originară din
Glod (S6smez6 Câmpul Sărat, Jud. Someş),
înnobilată la 1658 de principele transilvănean
Gheorghe Râk6czi II (1648-1660). Ştim acum
unde-şi face instrucţia primară, căci bibliografia
s-a îmbogăţit în acest sens, anume la Şcoala
confesională catolică din Dej1• Ceea ce ştim apoi
este că studiile liceale le parcurge la Gimnaziul românesc gr.-cat. din Blaj, aici
avându-1 ca profesor şi pe Simion Bărnuţiu (de Filozofie şi Istorie Universală),
1

=

"
Date recente ne oferă Teodor Buhătel în lucrarea Din " Panteonul Marilor Patrio,ti Români
Ardeleni, Alexandru Bohiiţel, Edit. Diotima, Cluj-Napoca, 2009, p. 11 seq. Aici este prezentată
familia "cu vechi traditii nobiliare" Bohăţel de Glod din secolul XVII, începând cu acel
Constantin Bohăţel, innobilat la 1658 cu blazonul de " Cavaler puşcaş terestru" şi deplin, in
anul 1664, de următorul principe al Transilvaniei, Mihail Apafi I (1661-1690), cu blazonul de
"
"
"Cavaler puşcaş ecvestru , conditiile istorice în care a avut loc " translarea acestei familii la
Vultureni. Străbunicul lui Alexandru Bohăţel a fost David Bohăţel Sr., protopop in Vultureni,
unit cu Biserica Romei sub episcopul Atanasie Anghel (Sinodul general de la Alba Iulia din 4-5
septembrie 1700), bunicul, preotul-protopop David Bohăţel Jr., iar tatăl său, preotul-protopop
Ioan Bohăţel, era în fruntea unei familii numeroase: 5 fete (Ana, Veronica, Susana, Ludovica
şi Carolina) şi 2 băieţi, Alexandru şi Mihai Bohăţel (1823-1893), acesta din urmă tot cu studii
la Dej şi Ouj, cancelist la Tabla Regească din Tg. Mureş (1847), coleg cu Avram Iancu, jude
suprem (fo bir6) al Comitatului Dobâca (1861), deputat dieta! la Sibiu (1863-1864) ales de
Cercul Dobâca, din 1867 viceinspector şcolar pentru Comitatul Solnoc şi Districtul Bistriţei şi
al Năsăudului. A se vedea, de asemenea, Dr. Corneliu Diaconovici, Enciclapedia Română, Tom
1, Edit. şi Tip W. Krafft, Sibiu, 1898, p. 521;
Mineroa, Enciclopedie Română, Out 1929, p. 201;
Vasile Lechinţan, Dicţionar. Oficiali de stat români din Transilvania (1368-1918), Edit. Argonaut,
Ouj-Napoca, 2003, p. 59-61.
.
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după care urmează Facultatea Juridică la fostul Liceu Regesc Academic piarist
din Ouj, cu doi ani de Filozofie şi trei de Drept, unde limba de predare era
latina până în anul 1846, când este înlocuită cu maghiara2• "Censura de avocat" ,
un fel de practică magistraţială, şi-o săvârşeşte la Tg. Mureş; în anul 1840
revine ca avocat în Cluj, unde se integrează luptei social-politice şi culturale de
emancipare a românilor de sub asuprirea străină.
Pentru tânărul avocat Alexandru Bohăţel anul 1842 este prolific
privind antrenarea sa întru recunoaşterea limbii române ca limbă oficială,
împletită cu revendicarea de promovare politică a naţiunii române,
plecând de la argumentarea fundamentală cuprinsă în Supplex Libellus
Valachorum (1791), potrivit căreia românilor, reprezentând 2/3 din populaţia
Transilvaniei şi purtând sarcinile fiscale şi militare în proporţia numărului
"
lor" , să le fie asigurat accesul la toate dregătoriile şi slujbele ţării, să fie
relaxată apăsarea social-naţională sub toate aspectele. Angrenat în publi
cistică, militează împotriva introducerii limbii maghiare ca limbă oficială
exclusivă a ţării, preconizată de proiectul de lege adoptat de Dieta de la
Cluj din 10 ianuarie 1842, în baza căruia, într-un răstimp de 10 ani, trebuia
să fie introdusă limba maghiară în locul limbii latine în administraţie şi
justiţie şi, în locul limbii române, în şcoli şi biserică. La nivelul restrâns al
Pământului Crăiese (Fundus regius, jurisdicţiile săseşti) se întâmplă acelaşi
lucru cu limba română în raport cu limba germană. Protestul Consistoriului
gr.-cat. din Blaj, redactat de Timotei Cipariu, însuşit cu specificul său şi de
Consistoriul ortodox de la Sibiu, inclus într-un memoriu comun înaintat
Dietei de la Cluj de către cei doi episcopi, Ioan Lemeni (1832-1850) şi Vasile
Moga (1810-1845), este precedat ca primă formă de către Alexandru Bohăţel
într-o serie de articole inserate în publicaţia Erdelyi Hirad6" (Jurnalul
"
Transilvaniei), prin care, " făcând declaraţii formale de adeziune la proiectul
dietei" , condiţionează însă aceasta de satisfacerea revendicărilor româneşti
şi îndreptarea radicală a situaţiei românilor de pe Pământul Crăiese şi
admiterea lor la toate drepturile şi beneficiile concivilităţii. Rezoluţia din
1 august a Cancelariei Aulice respinge în linii generale proiectul dietal,
fapt care marchează succesul amplelor acţiuni de rezistenţă ale românilor
transilvăneni în problema rolului şi importanţei limbii, sursă de nenumărate
polemici desfăşurate până în preajma Revoluţiei de la 1848/49, când Dieta
din 1 846-1847 adoptă proiectul dietal din 18423.
Vezi Lucia Protopopescu, Contribuţii la istoria învăţământului din Transilvania, 1774-1805, Edit.
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1966, pp. 245-248; Simion Bămuţiu, Discursul de la Blaj şi
scrieri de la 1 848 (Ed. îngrijită de Ioan Chindriş), Ouj-Napoca, 1990, p. 28. La Liceul Regesc
Academic piarist din Cluj a predat juristul Vasile Vaida (1780-1834) cursurile de Istoria
Dreptului şi Drept penal, care a editat in anul 1830, la Oradea, " P�mation de secunda legione
valachica sub Carolo Barone Enzenbergio" de Antonio Cosimelli (alias Silvius Tannoli),
publicat la Ouj in anul 1768, prima istorie a Regimentului II de graniţă năsăudean.
Cf. Ladislau Gyemant, Mişcarea naţională a românilor din Transilvania, 1790-1848, Edit.
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986, p. 213 şi următ., in care este dovedită paternitatea
lui Alexandru Bohăţel asupra ciclului de articole din " Erdelyi Hirad6", Ouj, 1842: nr. 11; 18;
37; 65; 68-71; 75-76.
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în anul 1844, îl găsim pe Alexandru Bohăţel ca preşedinte (onorific) al
poate celei dintâi societăti de lectură româneşti" , cunoscută sub denumirea
societatea de Cetire a Tin rimei Române" din Cluj, care, din anul următor, va
purta numele " Societatea de Lectură «Aurora»", în rândurile căreia se vor afla
tineri studioşi de la Liceul Regesc Academic: Al. Papiu Ilarian, Avram Iancu,
Ioan Puşcariu, Teodor Baldi, Nicolae Popea, al nostru Alexandru Şotropa4,
Amos Tordăşianu şi alte viitoare personalităţi politice româneşti transilvănene.
Ei se grupează, din 1846, în jurul revistei omonime (sau " Zorile pentru inimă şi
minte" ), redactată de Al. Papiu Ilarian, care promova cultivarea limbii şi istoria
românilor, în acelaşi timp orientată fiind spre cunoaşterea situaţiei lor politice
şi obtinerea de drepturi şi libertăti ca şi celelalte nationalităti
, conlocuitoare. Şi
pen u că numita societate lupta mpotriva preved rii punc tului 12 al progra
mului revoluţiei declanşate la Pesta în 15 martie 1848, anume " desfiinţarea
Transilvaniei şi încorporarea ei la Ungaria " , este nevoită să-şi întrerupă activi
tatea5. Concomitent, este cooptat ca şi jurisconsult al Episcopiei gr.-cat. de la Blaj.
Alexandru Bohăţel este ales, împreună cu Constantin Papfalvi (vicar de
Haţeg, profesor la Gimnaziul românesc gr.-cat. din Blaj, canonic), ca deputat al
Oraşului Haţeg (opid autonom cu conducere românească) în Dieta de la Cluj
din 17/29 mai 1848 (convocată fără autorizaţie imperială de guvernatorul Iosif
Teleki), care votează, fără să tină seama de prevederile " Petitiunii
nationale"
,
adoptate pe Câmpia Libertăţii de la Blaj din 3/15-5/17 mai 1848 (ideea centrală a
acestui program revoluţionar transilvănean fiind: " Naţiunea română se declară
şi se proclamă naţiune de sine stătătoare" ). Trăieşte " amarnica deziluzie"
alături de episcopii Ioan Lemeni şi Andrei Şaguna, deputaţi de drept în Dietă,
căci împăratul Ferdinand I (1835-1848) este nevoit să aprobe " unirea" la 10
iunie 1848, astfel că sunt zădărnicite eforturile lor. Din mandatul de deputat se
vor desprinde pentru Alexandru Bohăţel năzuinţele " soldaţilor de graniţă de
la Haţeg" , de fapt identice celor din Regimentul II de graniţă năsăudean, ale
întregii grănicerimi, în concordanţă cu revendicările generale transilvănene, de
ordin naţional-politic, social-economic, juridic-administrativ şi cultural6•
Mai departe, va fi ales deputat, împreună cu judele suprem Samuil
Wass, al Comitatului Dobâca7, în " Adunarea ţării" de la Pesta, deschisă la 5 iulie
1848, însă n-a participat la întrunirile acesteia de la Debreţin, unde-şi mutaseră

::

�

�

Î

�

'

7

'

"
Alexandru Şotropa din Maieru, "perceptor regesc , era cumnat cu Florian Porcius, care
impreună cu învăţătorii Iacob Moisil şi Avacum Anca fuseseră "ţinuţi captivi în Fellegvar''
"
(Cluj), în primăvara anului 1849, trimişi de către "honvezi , unde au stat până la intrarea
trupelor austro-ruseşti în Transilvania (iunie 1849). Cf. (Florian Porcius), Autol:Tiografte, în
"
"Arhiva Someşană (în continuare " AS"), nr. 20, Năsăud, 1936, pp. 416-428.
Vezi Ioan Vaida, Pagini din vieaţa lui Alexandru Bohăţel, în " AS", nr. 27, Năsăud, 1940, p. 136;
Petre Dan, Asocia,tii, Cluburi, Ligi, Societă,ti, Dicţionar cronologic, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1983, pp. 33-34.
Cf. Ioan Vaida, Lucr. cit., pp. 137-138; Valeriu Şotropa, Districtul grăniceresc năsăudean şi locul
său în lupta pentru progres social şi libertate naţională a românilor din Transilvania, Edit. Dacia,
Ouj-Napoca, 1975, p. 255-257.
Vezi Ioan Vaida, Lucr. cit., p. 138-139.

89

www.cimec.ro

IRONIM MARŢIAN

sediile, de la 1 ianuarie 1849, Parlamentul şi Guvernul independent maghiar,
"
în frunte cu Kossuth Lajos. Din anul 1848 datează un "răspuns naţional dat
"
"trufaşului magnat Nicolae Jojica (român de origine), care, în ziarul unguresc
"
"Pesti Hirlap Gurnalul Pestan), Nr. 108/1848, publicase materiale "defăimând
naţiunea română " , răspuns formulat de fruntaşi români transilvăneni, printre
care şi Alexandru Bohăţel, câteva pasaje fiind revelatoare: " De veacuri încoace
dovedesc Românii simpatia şi dragostea lor către Unguri. De la venirea Ungurilor,
Românii cu ei s-au bucurat, cu ei au şi plâns. [ . ] Ungurul fără Români n-are
trecut vrednic de laudă, dar nici viitor mare şi fericit nu poate avea fără aceştia.
Ungurul, ca o plantă asiatică transpusă, stă numai singur în mijlocul Europei,
fără fraţi şi rudenii, Românul pe această plantă frumoasă o adapă, o grijeşte şi
se străduieşte a o apăra şi cu viata contra pericolelor [ . . ]. Şi ce a dobândit acest
îngrijitor? Învinovăţire, ruşine i calomnie. [ . . . ] Noi nu ne putem închipui o
întreprindere mai nefericită decât aceea că Nicolae Jojica, în aceste timpuri grele,
[ . . . ] în loc să predice amor şi pace - de care n-am avut niciodată mai mare lipsă
decât acum - seamănă sămânţa cea blestemată a neunirii [ . . . ]"8•
Se folosise de poziţia sa ca moderator al măsurilor drastice luate de
Guvernul revoluţionar maghiar, condus efemer de Batthyany Ujos şi Szemere
Bertalan (17 martie-20 septembrie 1848; 14 aprilie-13 august 1849), împotriva
românilor. Erau vizaţi grănicerii năsăudeni ai Batalionului 1, condus de
maiorul Leon Pop (1797-1880), care nu juraseră pe "constituţia şi independenţa
"
naţiunii maghiare şi nici nu acceptaseră să lupte împotriva sârbo-croaţilor,
"
rămânând "neclintiti în credinta către tron şi casa domnitoare de la Viena, aşa
cum hotărâseră re rezentanţii grănicerilor în cele două Adunări locale de la
Năsăud, din 10 iulie şi 13-14 septembrie 1848. În două rânduri, deputaţi români
luaseră la cunoştinţă despre dârzenia şi fidelitatea grănicerilor năsăudeni: la
Fortăreaţa Leopoldstadt (Leopoldov, Slovacia: în magh. Lipotujvâr), deputaţii
Alexandru Bohăţel şi Iosif Szaplonczai de Săpânţa, şi la Vaţ (Vac, Ungaria),
deputaţii Emanoil Gojdu şi Sigismund Pop, trimişi de către Guvernul rebelilor
unguri să-i atragă de partea lor, dar fără succes9:
Mai bine îl vor cunoaşte năsăudenii în primăvara anului 1849, când,
însărcinat fiind de Clubul Deputaţilor Români din Dietă, va descinde pe Valea
Someşului Mare spre a investiga tensiunile încordate dintre români şi rebelii
unguri, "făcând tot posibilul pentru a reduce duşmăniile şi pentru a alina
pedepsele aplicate. A intervenit ca să fie cei acuzaţi ascultaţi şi judecaţi prin
o procedură în regulă şi să nu se mai pronunţe pedepse cu moartea, atât de
"
darnic aplicate ( . . . ) sub pretexte ridicole 10• A fost însoţit de comisari unguri
. .

Ş

.

p

Apud Iuliu Moisil, Figuri grăniţereşti năsăudene. Alexandru Bohăţel, 1816-1897, in " AS", m. 21,
Năsăud, 1937, p. 578-607, reprodus din "Foaie pentru ntinte, inimă şi literatură", m. 32/9
august 1848, Braşov, p. 249-251.
Cf. Virgil

10

p. 379-416.

Şotropa, Păţauiile Bata/iouului

1

uiisiiurleau

în 1 848-49. în "AS",

nr.

14, Năsăud, 1931,

Apud Ioan Vaida, Lucr. cit., p. 132 Se pare că acest autor, al cărui bunic a fost Alexandru
Bohăţel (după fiica sa unică, Ana, soţia lui Dionisie Vaida de Olpret, părinţii lui Al.
Vaida-Voievod şi Ioan Vaida), nu-i este cunoscut lui Teodor BuMţel, op. cit. la Nota 1, pentru
că nu-l citează deloc. Cunoscându-1, Dr. Ioan Vaida îi face un sugestiv " portret in cuvinte" lui
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ai Guvernului " mai blânzi şi mai concilianţi", astfel că mulţi români, îndeosebi
grăniceri, au fost scăpaţi de inchisoare sau chiar de la moarte. Era perioada
tardivă de împăcare intre reprezentanţii emigraţiei româneşti Nicolae Bălcescu
şi Cezar Bolliac şi Kossuth Lajos, guvernatorul Ungariei, prin " Proiectul de
pacificare", semnat la Seghedin in 2/14 iulie 1849, căci împăratul Francisc Iosif
I (1848-1916) promulgase " Constituţia din 4 martie" (1849), care recunoaştea
Transilvaniei o anumită autonomie, iar trupele ţariste trecuseră in Transilvania
şi Ungaria pentru înăbuşirea revoluţiei. De fapt, Comitetul Naţional Român de
la Sibiu ii împuternicise pe episcopul Andrei Şaguna, între alţii şi pe Simion
Bărnuţiu să ceară, încă la 6 ianuarie 1849, generalului A. N. Lliders ajutorul
ruşilor împotriva ungurilor.
Atitudinea pur românească a lui Alexandru Bohăţel din anul 1849 i-a
adus simpatii nepieritoare in Districtul grăniceresc năsăudean, in toată perioada
absolutismului austriac (1849-1860), păstrându-se mereu vie amintirea sa, ceea
ce-l determină pe prepozitul capitular al Episcopiei gr.-cat. de Gherla (18581873), fostul vicar foraneu episcopal al Rodnei (Năsăud, 1846-1857), Macedon
Pop (1809-1873), să susţină candidatura acestuia intru ocuparea postului de
căpitan suprem (prefect) al " Districtului românesc autonom al Năsăudului" ,
dintre ceilalţi candidaţi propuşi şi ei de către grăniceri: Iacob Bologa, Elie
Măcelariu, Leontin Luchi, chiar George Bariţiu.
înfiinţarea noii unităţi administrativ-teritoriale, cu sediul la Năsăud, a
fost consecinţa " Diplomei din octombrie" (8/20 octombrie 1860), promulgată
de împăratul Francisc Iosif I, potrivit căreia se punea capăt regimului absolutist
şi se deschidea o perioadă de guvernare constituţională (" regimul liberal" ,
1860-1867), de-acum Transilvania redevenind stat autonom in Imperiul
Habsburgic. În noile condiţii, Guvernul se reorganizează restabilindu-şi
reşedinţa la Cluj, iar printr-un rescript imperial din 10 decembrie 1860, Mik6
Emeric este numit preşedinte; de asemenea, Cancelaria Aulică Transilvană de
Alexandru Bohăţel, posibil izvor de inspiraţie pentru sculptori sau fotografi: " ( . . . ) de statură
inaltă, proporţionată, cu nas acvilin frumos, trăsături distinse, regulate, stârnind respect cu
privirea ochilor deştepţi, sprâncenaţi, şi cu fruntea de cugetă tor; gura cu buze foarte fine avea
o expresiune de bunăvoinţă socotită, prietenoasă şi glumeaţă. Barba mare albă, ca a unui
arhiereu augmenta impresiunea că stai faţă in faţă cu un bărbat de valoare superioară. Părul
din creştet nu-i albise de tot nici la adânci bătrâneţe (aproape de 70 de ani, n.n.), d puţin mai
rar, era împestriţat cu fire negre. ( . . . ) După ce ai avut vreodată norocul de a auzi pe Bohăţel
când era dispus a istorisi câte ceva din vieaţa sa, despre contactul său cu bărbaţi fruntaşi
celebri români (printre care Vasile Alecsandri, pe care-I primise, in anul 1848, la Ou} şi
Avram Iancu, n.n.) şi străini, ( . . . ) te simţiai rămas cu neuitata impresiune şi ferice de a fi putut
asista la cuvintele unei mari şi venerabile personalităţi de unică originalitate, reprezentând
o perioadă istorică plină de evenimente insemnate, sguduitoare, multe de interes deosebit
pentru trecutul nostru naţional. Avea glas puternic, care putea fi auzit intr-o adunare
numeroasă chiar şi de la o depărtare mai mare. Să-I fi văzut pe Bohăţel vreodată mânios, abia
imi aduc aminte." Tot acest nepot ne precizează că portretul utilizat de Iuliu Moisil, Lucr. cit.,
pag. 578, este o reproducere după un original executat de fotograful Cari Koller din Bistriţa,
la sfârşitul anilor 1860, "fotograf al Curţii, medaliat cu argint la Expoziţia fotografică «Natur
photographiert» de la Hamburg (1860), infăţişând un bărbat falnic, pnând braţele cruciş pe
piept, ca un Templier in.fruntător de duşmani" .
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la Viena îşi reia activitatea la 1 ianuarie 1861, sub preşedinţia lui Kemeny Istvan
(numit la 21 decembrie 1860).
La 5 martie 1861, năsăudenii, conduşi de vicarul foraneu episcopal
Grigore Moisil (1814-1859-1891) şi prepozitul capitular Macedon Pop al
Gherlei, cu alţi reprezentanţi ai Fondurilor Grănicereşti, adresează împăratului
de la Viena, prin Vasile Naşcu (1816-1867), o petiţie în care cer " ca în locul
vechiului district militar grăniţeresc să se creeze, pe acelaşi teritoriu, un district
politic, autonom, cu jurisdicţiune proprie", aprobată la 24 martie 1861, când se
semnează actul de înfiinţare (autograf împărătesc) al " Districtului românesc
autonom grăniţeresc al Năsăudului" . Înfăptuirea lui trebuia să fie îndeplinită
la 15 aprilie 1861, printr-o nouă petiţie (18 aprilie 1861), în.aintându-se propu
nerea grănicerilor ca în fruntea Districtului să fie numit Alexandru Bohiiţel, sub
titlul de căpitan suprem (prefect), cum se exprima împăratul în biletul său: " Ich
emenne den Landesadvokaten Alexander Bohăţiel zum provis" , care a şi fost
instalat cu mare fast la 18 iunie 1861. Dar cine se opunea înfiin ţării " Districtului
românesc autonom al Năsăudului" şi numirii în fruntea lui a lui Alexandru
Bohăţel? Evident, ungurii: guvernatorul Mik6 Emeric şi, mai ales, Kemeny
Istvân, preşedintele Cancelariei Aulice, care se adresa împăratului " ( ... ) că nu
aflu consult ca un popor, constătător numai din Români deprinşi cu armele ( ... )
să fie de sine stătător, sub conducerea de funcţionari proprii naţionali, fiindcă
( ... ) ar putea deveni însă mai târziu (periculos), căci cine ştie ce este ascuns în
întunerecul viitorului (. . . )" 11 •
Este de subliniat că înainte de a ajunge la Năsăud, Alexandru Bohăţel
a dezvoltat o " vie activitate" juridică şi naţional-românească în Comitatul
Dobâca al meleagurilor natale, cu capitala la Gherla, culminând cu memorabila
cuvântare-rechizitoriu cu prilejul instalării comitatului suprem Banffy Daniel
în primăvara anului 1861, din care reproducem câteva semnificative pasaje:
" Nu pentru demnitatea oficiului doream să avem comite suprem un român,
ci pentru că din trista experienţă ştim că durerile, suferinţele noastre naţionale
numai un român le simte şi numai un român le poate câştiga vindecarea
acelora. Că durere! pe cum maghiarii se laudă cu drepturi istorice, aşa noi ne
putem jeli cu suferinţe istorice de patru secole. Naţiunea română, care după
descălecarea maghiarilor în asta dulce patrie, unde de către străbunii noştri
fură bine primiţi, în mai multe secole au trăit ca şi naţiune politică în toate
drepturile cetăţeneşti, asemenea cu celelalte naţionalităţi" 12•
Se ştie că episcopul unit Ioan Lemeni a fost învinuit de atitudinea sa
" din timpul Revoluţiei de la 1848/4913, fapt pentru care generalul
maghiarofilă
"
11

12
13

Apud Iuliu Moisil, Figuri grăniţereşti năsăudene. Vicariul Grigore Moisil, 1814-1891, în " AS",
19, Năsăud, 1936, p. 195.
Apud Iuliu Moisil, Figuri grăniţereşti năsăudene. Alexandru Bohăţel, 1816-1897, în "AS", nr. 21,
Năsăud, 1937, p. 586.
în anul 1842, atitudinea sa uşor se poate interpreta: " ( . . .) nu se declară impotriva limbii oficiale
maghiare ( . . . ), dar solicită respectarea dreptului natural al folosirii limbii române în şcolile
săteşti, in cele normale, în treburile consistoriale şi protopopeşti, ca şi in oficierea cultului",
argumentând că ridicarea culturală a românilor majoritari în Transilvania este posibilă numai
prin limba proprie. O. Ladislau Gyemant, ap. cit., p. 213-214.
nr.
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Anton Puchner, reprezentantul puterii imperiale în Transilvania, îl suspendă,
iar guvernatorul civil şi militar Ludovic Wohlgemuth (1849-1850) îl exilează, în
10 aprilie 1850, la Viena, unde va şi înceta din viată, la 29 martie 1861 (de 81 de
ani). În anul 1857, protopopul Ioan Fechete-Negruţiu al Clujului, împreună cu
Alexandru Bohăţel şi Florian Micaş (viitor vicefiscal al Districtului năsăudean),
cu alţi intelectuali şi preoţi înaintează mitropolitului de la Blaj, Alexandru
Şterca-Şuluţiu, rugămintea să intervină pe lângă împărat întru a-i permite lui
"
Ioan Lemeni să se întoarcă "în patrie , ceea ce nu s-a întâmplat.
Ca avocat la Cluj, îndeosebi cu prilejul reorganizării jurisdicţionale a
Transilvaniei, începând cu 15 aprilie 1861 (pe baza votului cenzitar stabilit la
8 florini), Alexandru Bohăţel se ridică alături de intelectualitatea românească
împotriva nobilimii maghiare, care urmărea revenirea la anul 1848 privind
unirea Transilvaniei cu Ungaria, pentru recunoaşterea politică a naţiunii
române, a limbii sale ca limbă oficială şi menţinerea autonomiei Transilvaniei,
protestează la falsa realitate că din cei 350 de membri ai Comitetului Comitatens
clujean doar 70 erau români (20% ), iar mulţi români, care plăteau censul de 8
florini, erau excluşP4• Cunoştea foarte bine şi legislaţia agrară veche şi nouă,
ca şi efectele ei în rândul populaţiei rurale, dovada constituind-o în procesul
moţilor cu fiscul, apoi la Năsăud, în calitate de căpitan suprem.
A urmat plecarea căpitanului suprem Alexandru Bohăţel la Năsăud15,
"
însoţit de "un număr însemnat de inteligenţă din toată Transilvania, în zilele
de 15-16 iunie 1861, pe traseul Cluj-Gherla-Dej-Beclean-Mocod-Salva
Năsăud. Memorabile sunt opririle la Gherla, sediul Episcopiei greco-catolice
şi al Comitatului Dobâca, unde este întâmpinat şi găzduit de episcopul Ioan
Alexi şi cunoscutul său, propozitul capitular Macedon Pop, care se va ataşa
suitei; aceasta n-a oprit la Dej, dar a poposit la Beclean, aici fiind aşteptat de o
"
"deputaţiune strălucită de la Năsăud, condusă de vicarul foraneu episcopal
Grigore Moisil; a urmat intrarea în District peste Valea Hotarelor la Mocod
pe sub un arc de triumf, străjuit de tineri îmbrăcaţi în costume sărbătoreşti,
fâlfâind steaguri tricolore naţionale; un alt arc de triumf fusese ridicat la Salva
şi, în sfârsit, escala de 15 ani la Năsăud, pe sub un al treilea arc de triumf cu
"
inscripţia "Virtus Romana Rediviva . Pe tot traseul, cununi de flori, costume
"
populare şi imnul naţional "Deşteaptă-te, Române! , care, din 21 iunie 1848, ne
însufleţeşte şi astăzi.
La Năsăud, Alexandru Bohăţel a fost primit în sunete de treasuri de o
"
mulţime de 4000 de oameni şi "inteligenţă din tot Districtul, de reprezentanţii
celor două strane ale Bisericii româneşti: preoţii Clement Lupşai din Rodna şi
Teodor Buzdug din Bârgău, de cei doi comisari regali Bethlen Gabriel şi Pali
Sândor, viitor director suprem şcolar din Cluj; în faţa lor şi a Adunării generale
(Congregaţia Districtului, alcătuită din 242 membri) depunând jurământul la
18 iunie 1861. Din jurământul rostit în româneşte desprindem: "( . . . ) oficiul şi
dregătoria mea după instrucţiunea dată mie de către Guvernul Maiestaţii Sale
14
15

Vezi (Sub redacţia Ştefan Pascu), Istoria Clujului, Cluj, 1974, p. 274.
Călătoria de la Cluj la Năsăud a lui Alexandru Bohăţel este descrisă de Iuliu Moisil, Lucr. cit.
la nota 8, p. 591-595, după "Gazeta Transilvaniei", An XXIV, nr. 48, 50-52, Braşov, 1861.
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şi după legile ţării o voi îndeplini credincios şi cu strădanie şi voi îngriji întru
toate de Districtul mie încredintat
, ".
Noua unitate teritorial-administrativă de drept comun, de tipul celor
din Făgăraş sau Zarand, a înlocuit vechea unitate militar-administrativă,
ambele instituţii de stat, constituindu-se într-o expresie progresistă a puterii
creatoare năsăudene în domeniul politico-juridic16•
Cele 47 de localităţi (44 grănicereşti, plus Coşna, Cârlibaba şi Tihuţa)
au fost organizate în 6 cercuri (Năsăud, Zagra cu reşedinţa la Mocod, Sângeorz,

Rodna, Prundul Bârgăului şi Monor), cu 4 opiduri (Năsăud, Rodna, Prundul
Bârgăului şi Monor); în aceeaşi Congregaţie de instalare a căpitanului suprem
Alexandru Bohăţel, a cărei activitate s-a prelungit până la 21 iunie 1861, s-au
ales funcţionarii Districtului, cercurilor şi ai comunelor. Aşa-numitul " Oficiulat
al Districtului românesc autonom al Năsăudului" era compus din " oficianţi
politici" şi " oficianţi judiciari" ; căpitanul suprem era ajutat de un vicecăpitan
onorar - Leontin Luchi, un vicecăpitan primar - Florian Porcius, protonotarii
onorari Avacum Bob Hangea, Vasile Petri şi Szeles Farkas, protonotar Nicolae
Bejan şi alţi oficianţi; " oficianţii judiciari" îl aveau în frunte pe preşedintele Sedriei
Generale (Tribunalul) Ioachim Mureşanu, juzii celor 4 judecătorii singulare
(Năsăud, Rodna, Prundul Bârgăului şi Monor - până în anul 1871), asesorii
Maximilian Lica, Vasile Buzdug, Anton Mărcuşiu, Ioan Mărgineanu, Dănilă Lica,
George Csatt, protofiscalul Ioan Florian Câmpeanu etc. La conducerea cercurilor
se aflau judele cercual şi cancelistul, iar la cea a comunelor, primarul şi notarul.
Districtul avea şi o semnificativă emblemă, concepută de către praf. Vasile Petri,
iar limba română era limba oficială în administraţie şi justiţie17.
16

Despre funcţionarea " Districtului românesc autonom al Năsăudului", sub aspectul separării
puterilor în stat, legislativă, administrativă şi judecătorească, sunt semnificative lucrările
mai recente: Ion Rusu, lnfiinţarea şi organizarea Districtului ramânesc al Năsăudului, în " Revista
Arhivelor'', An XI, nr. 2, Bucureşti, 1968, p. 79-84; Valeriu Şotropa, Districtul grăniceresc
năsăudean şi rolul său în lupta pentru progres social şi libertate naţională a românilor din Transilvania,
Edit. Dacia, Ouj-Napoca, 1975, p. 263-266; Teodor Tanco, Regimul juridic al Districtului
românesc autonom al Năsăudului (1861-1876), în "Virtus Romana Rediviva" (în continuare
"
"VRR ), vol. V, Bistriţa, 1984, p. 185-205. Dintre lucrările mai vechi amintim: Vicarul Grigore
Moisil, 1814-1891. Au tobiografie, în " AS", nr. 4, Năsăud, 1926, p. 43-44; Florian Porcius, Istoricul
Districtului Năsăudean, în " AS", nr. 9, Năsăud, 1928, p. 4S-64. Alte lucrări despre Alexandru
BoMţel: Ioan Vaida, Două acte remarcabile, în " AS", nr. 24, Năsăud, 1938, p. 130-143; Iuliu
Moisil, Conştiinţa naţională şi eroismul grăniţerilor năsăudeni, în " AS", nr. 24, Năsăud, 1938,
p. 164-166; Ioan Vaida, O adresă memorabilă, în " AS", nr. 26, Năsăud, 1939, p. 29-30, unde este
vorba despre o scrisoare de mulţumire din partea Comitetului administrator de Fondurile şcolare
năsiiudene adresată căpitanului suprem Alexandru BoMţel cu prilejul încheierii misiunii sale
aici: ,Jn 18 iunie 1876 s-au implinit 15 ani de când aţi primit conducerea Districtului Năsăud.
( . ) Meritele ce le-aţi câştigat faţă de institutele noastre de învăţământ, şi prin ele faţă de
tinerime, vor rămânea scrise nu numai în analele Districtului Năsăud, a ciirui viaţă autonomă
cu ziua de 31 august 1876 a încetat, ci şi în inimile generaţiunei prezente şi a celor viitoare.
(Semnează) Preşedinte Grigore Moisil, vicar episcopesc foraneu, şi Secretar Toma Mihalca."
17Teodor Tanco, Regimul juridic al Districtului românesc autonom al Năsăudului (1861-1876), în
"
" VRR , vol. V, Bistriţa, 1984, p. 185-205; Ioan Sigmirean, Adrian Onofreiu, Istoria Judeţului
Bistriţa-Năsăud în documente şi texte (epocile modernă şi contemporană), Edit. "Răsunetul",
Bistriţa, 2001, p. 105-107.
.

.
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Anul prim, 1861, a fost pentru noul District puţin contradictoriu sub
aspectul realizărilor sau al irealizabilului. Ca realizare de cea mai mare impor
tanţă se poate evidenţia redobândirea Fondurilor Grănicereşti, puse de-acum în
slujba ridicării cultural-economice a urmaşilor grănicerilor. Se ştie că, încă din
timpul graniţei, s-au constituit două fonduri: " Fondul de provente" (1765/1766
Patenta imperială din 2 noiembrie 1766), alcătuit din veniturile " dreptului de
regalii" (cârciumărit, morărit, plutărit, pescuit, pădurărit şi alte taxe) şi "Fondul
de mondire" (1830), destinat procurării de haine mai bune pentru grăniceri,
înfiinţat din numerarul caselor comunale, diferite arenzi, preţul lemnelor de foc
pentru ofiţerii regimentului, contravaloarea uzurii hainelor militare proprii etc.
"
" Fondul de provente , trecut la desfiinţarea Regimentului II de graniţă
năsăudean (1851) sub administraţia fiscului (erariul financiar), a fost restituit
datorită eforturilor depuse la Viena de " deputăţia" grănicerească, alcătuită din
Vasile Naşcu, Ioan Purceilă, George Lica şi Ioachim Mureşanu, prin Autograful
imperial din 2 7 august 1861, pentru localităţile din Valea Rodnei împreună cu
Nuşfalăul şi Sântioana, iar pentru celelalte (foste iobăgeşti înainte de grăni
cerizare), prin Contractul din 12 martie 1872, acest fond devenind " Fondul
scolastic" , destinat sprijinirii şcolilor.
"
" Fondul de mondire însă a avut o soartă mai bună, căci încă pe baza
hotărârilor luate în Adunările din 13 martie şi 1 august 1851 de la Năsăud ale
reprezentanţilor grănicerimii, s-a acceptat să rămână indivizibil şi numit " Fond
de stipendii" , utilizat acordării de burse fiilor de grăniceri şi descendenţilor
lor ce urmau studii " mai înalte" . Alexandru Bohătel,
datorită pozitiei
sale
,
,
social-politice, îşi câştigă merite deosebite întru recunoaşterea şi apoi păstrarea
acestor două fonduri spre binele descendenţilor din grăniceri.
De fapt, prin acel contract li se recunoscuse de către Stat grănicerilor
dreptul de proprietate asupra tuturor averilor, munţi, păduri, păşuni, inclusiv
"
" munţii revendicaţi (pentru suma de 100 000 de florini, cu 5% dobândă, în 20
de rate anuale)18.
-

16

Vezi Octavian Lungu, Exploatarea pădurilor grănicereşti din Bistriţa-Năsăud, Teză de doctorat,
Bucureşti, 1935, p. 57-61. Câteva date despre aşa-zişii "munţi revendicaţi" : "Graniţele
arbitrare impuse Ţărilor Române în secolul al XVill-lea au determinat nenumărate litigii
între marile imperii străine, domice de expansiune - habsburgic şi otoman - cunoscute în
actele de arhivă austriece sub denumirea de turcicis. Astfel, in anul 1741, <<cumpăna apelor»
din Carpaţi, coloana vertebrală a poporului nostru, devine limita sud-estică a Imperiului
Habsburgic. Profitând insii de conflictul ruso-turc (1768-1774), la 1769 Austria impinge
spre Moldova şi Muntenia cordoanele de graniţă şi stâlpii cu <<Vulturii impărăteşti>>, situaţie
consfinţită prin Pacea de la Şistov din 1791, fâşie de pământ românesc numită <<teren
revendicat>>. Asupra <<munţilor revendicaţi» mărginaşi Ţinutului Năsăudului şi al Bistriţei
au formulat, fără nici un temei, pretenţii de proprietate familiile nobiliare Bethlen şi Kemeny.
în anul 1770, numiţii munţi intră de drept în posesia localităţilor grilnicereşti până la 1863,
când, sub rezerva dovedirii titlului de proprietate, sunt adjudecaţi pe cale administrativă
descendenţilor familiei Kemeny. Prin Contractul din 12 martie 1872. Statul recunoaşte dreptul
de proprietate al fostelor localităţi grănicereşti privind pădurile şi munţii, inclusiv asupra celor
<<revendicap>>. întreaga răspundere insă in cazul intentării unui proces localităţilor şi Statului
de către familia Kemeny urma s-o poarte primele. Acesta nu s-a lăsat aşteptat decât până la
30 iulie 1883, acum inaintându-se, intr-adevăr, acţiunea de revendicare a munţilor in cauză
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în privinta
revendica'ti", Alexandru Bohă,tel rostise o
" muntilor
'
'

cuvântare, minuţios justificată istoric, în Dietă, la 3 aprilie 186819•
Ce nu s-a reuşit în acel an 1861? Nu s-a împlinit dorinţa năsăude
nilor de a fi strămutată la Năsăud Episcopia greccrcatolică a Gherlei, pentru
care scop s-au şi făcut intervenţiile necesare, căci urmaşii grănicerilor " aveau
mare speranţă, că dacă episcopia va fi în Năsăud, toate celelalte, sub epitropia
episcopiei, vor urma mai uşor" . Prepozitul capitular Macedon Pop îi scrie, la
28 februarie 1861, lui Vasile Naşcu aflat în Viena că şi episcopul Ioan Alexi
(1856-1863) este de acord, "în acest fericit caz, când acest lucru (strămutarea)
ar succede, s-ar equipara Năsăudul cu Blajul - două colurnne nu numai pentru
naţiune, dar chiar şi pentru dinastie" 20• S-au opus din nou ungurii, prin acelaşi
Kemeny Istvân, preşedintele Cancelariei Aulice a Transilvaniei, inflăcărat
adept al " uniunii" , care nu doreau pentru români decât o Episcopie la Blaj, însă
aici se înfiinţase, la 26 noiembrie 1853, Mitropolia, cu Episcopiile sufragane de
la Oradea şi cele nou-înfiinţate de la Gherla şi Lugoj. Alexandru Bohăţel ar fi
putut interveni cu sorţi de izbândă şi în acest sens.
Un moment important din istoria Transilvaniei îl constituie Dieta
românească de la Sibiu (1863-1864), în care năsăudenii au fost reprezentaţi
corespunzător, probând încadrarea deplină a luptei lor pe teren legislativ,
administrativ şi juridic în întregul din care făceau parte. Alexandru BohăţeF1
fusese ales deputat pentru Dieta românească a Transilvaniei, dar din partea
Cornitatului Solnoc (Cercul Reteagului), deşi era ales şi pentru Cercul Năsăud,
lăsând astfel locul lui Ioan Florian Câmpeanu (protofiscalul Districtului), de
asemenea este ales Ioachim Mureşanu (preşedintele Sedriei Generale şi vicecă
pitan al Districtului) din partea Cercului Sângeorz, iar dacă mai adăugăm
pe prepozitul capitular Macedon Pop ca " regalist" (numit de împărat), vom
constata că, în fapt, năsăudenii aveau patru deputaţi în Dietă, faţă de doi în
baza votului cenzitar de 8 florini (Districtul românesc autonom al Năsăudului,
cu 46 localităţi şi 46132 locuitori, avea 642 cu impozitul direct de 8 florini, la
23 iunie 1863). Astfel, românii aveau 49 deputaţi + 10 regalişti 59; maghiarii,
=

19

20

21

(nr. 2.516) la Tribunalul din Bistriţa. Situaţiei nesfârşite i se pune capăt printr-un compromis
de pace judecătoresc incheiat in 10 ianuarie 1890, la acelaşi tribunal, in urma căruia localităţile
grănicereşti intră definitiv in drepturi, dar cu preţul unei despăgubiri de 337.000 florini, sumă
plătibilă familiei Kemeny in trei rate. Fiindcă Statul avansase această sumă, ea trebuia să fie
recuperată din veniturile pădurilor administrate cumulativ, in cel mult zece ani. în procesul
de pace judecătoresc, comunele pârâte au fost reprezentate prin avocaţii bistriţeni Dănilă
Lica şi Gavril Manu, iar din partea Fondurilor Grănicereşti, de avocatul năsăudean Ioachim
Mureşeanu" . Apud Ironim Marţian, " Munţii revendicaţi ", in "Plaiuri năsăudene" (Serie nouă),
An I, nr. 6 (42), Năsăud, 1990, p. 2.
A fost publicată in "Gazeta Transilvaniei", An XXXI, nr. 33, Braşov, 10/23 mai 1868, din
care un fragment este reprodus in facsimil de Simion Lupşan şi Adrian Onofreiu, Contril:Ju,tii
documentare referitoare la situaţia econamică a satelor năsăudene în a doua jumătate a secolului al
XIX-lea, Edit. "Mesagerul", Bistriţa, 2007, p. 47.
Apud Iuliu MoisiL Figuri grăniţereşti năsăudene. Vicariul Grigore Moisil, 1 814-1891, in " AS",
nr. 19, Năsăud, 1936, p. 197.
Simion Retegan, Dieta românească a Transilvaniei (1863-1864), Edit. Dacia, Cluj-Napoca, 1979,
p. 77 seq.
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+ 12 regalişti
56, iar saşii, 33 deputaţi + 11 regalişti 44, prin
urmare naţiunea română transilvăneană deţinea majoritatea relativă. Sunt
semnificative interventiile lui Alexandru Bohătel în Dietă în legătură cu "Legea
"
privind efectuarea eg alei îndreptăţiri a naţiun�i române şi a confesiunilor sale
(26 octombrie 1863), "Legea privitoare la întrebuinţarea celor trei limbi ale
"
ţării în viaţa publică (30 decembrie 1863, sancţionată formal în 1865; potrivit
legii, limba română se putea folosi în administraţie şi justiţie ca limbă oficială,
alături de limbile germană şi maghiară), apoi privind rezolvarea problemei
agrare în Transilvania, sub aspectul desfiinţării oricărei forme de iobăgie, şi
"
adoptarea "Legii electorale , precum şi în legătură cu alte probleme majore
pentru românii transilvăneni, de natură administrativă, economică, financiară
sau militară. Toate realizările obţinute pentru moment au fost efemere, căci
prin Rescriptul imperial din 1 septembrie 1865 este închisă Dieta de la Sibiu şi
anulată legislaţia promovată în cadrul ei; în acelaşi timp, este convocată o Dietă
nefastă a Transilvaniei la Cluj, pentru 20 noiembrie 1865, care votează încorpo
rarea Principatului la Ungaria, autonomia lui desfiinţată, urmând ca treburile
şi interesele transilvănene să fie hotărâte de Dieta de la Budapesta.
Nu putem uita că năsăudenii de acasă au trăit două evenimente de
maximă importanţă pentru District: inaugurarea liceului, la 4 octombrie 1 863,
"
şi întocmirea "Instrumentului Fundaţional , la 18 august 1865, baza organiza
torică a învăţământului năsăudean. S-ar părea că rolul lui Alexandru Bohăţel la
deschiderea gimnaziului este neînsemnat, căci iată ce scrie istoricul literar Prof.
dr. Teodor Tanco: "Întrucât Bohătel călătorea mult, retinut în diferite diete ca
reprezentant al românilor, vicecăpitanul avea mandat expres de a îndeplini
atribuţiile căpitanului. În consecinţă, pe parcursul multor ani ai activităţii,
Leontin Luchi este în fapt conducătorul districtului. Aşa se explică patronarea
serbării inaugurării liceului românesc din Năsăud, la 4 octombrie 1863, precum
"
şi cuvântarea lui ( .. .) , rostită cu acest prilej22•
La instalarea sa însă, în 18 iunie 1861, căpitanul suprem Alexandru
Bohăţel primea din Braşov, de la Iacob Mureşanu, redactorul "Gazetei
"
Transilvaniei , o lungă scrisoare în care, printre altele, "( ... ) îi pune la suflet
să lucre '!in toate puterile pentru înfiinţarea unui gimnaziu românesc în
"
Năsăud . In consecinţă, "înţeleptul căpitan ( . . . ) de mai multe ori se sfătui cu
fruntaşii grăniţerilor în cauza acestora şi peste tot cu toată ocaziunea îndemna
pe primari, preoţi şi învăţători, adecă pe conducătorii naturali ai poporului, să
"
lucre solidari şi în bună înţelegere în toate afacerile fondurilor şi şcoalelor 23•
"
Cu privire la deschiderea Girnnaziului, reorganizarea "normei şi a
"
"
"trivialelor , vom aminti "actul de aprobare al Guberniului Marelui Principat
Transilvania din şedinţa ţinută la Sibiu, în 15 mai 1864 (Nr. 15694): "llustrităţii
Sale căpitanului suprem Alexandru Bohăţel în Năsăud. în urma graţiosului

44 deputaţi

=

=

'

22

23

'

Apud Teodor Tanco, Secundul Leontin Luchi, in "Virtus Romana Rediviva", voi. I, Bistriţa,
1973, p. 204.
Apud Virgil Şotroga şi Dr. Nicolae Drăganu, Istoria şcoalelor năsiiudene scrisii cu prilejul jubileului
de 50 de ani de existenţă (1863-1913) a Gimnaziului superiorfundaţional din Năsăud, Năsăud, 1913,
p. 150.
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Decret reg. din 4 Maiu Nr. 829-1864 se face cunoscut Ilustrităţii Voastre, cum
că în principiu nu subversează (n.n. subminează) nici o dificultate în contra
realizării lăudabilei intenţiuni a celor 44 comune din Districtul Năsăudului
de a ridica un gimnaziu inferior în Năsăud şi de-a reorganiza şcoala normală
principală gr.-cat. din Năsăud şi şcoalele triviale gr.-cât. din Zagra, Telciu,
Sângeorgiu, Borgo-Prund şi Monor, a cărei aprobare prea înaltă s-a cerut,
căci stă în voia acelor comune, ca acele venituri, cari prin prea înalta scrisoare
de mână din 27 August 1861 s-au ces(ionat) lor cu drept de proprietate şi
prin învoirea lor împrumutată (n.n. împreunată) din lunile lui Septembre
şi Octombre 1861 şi din 13 şi 21 Septembre 1862 le-au întrunit într-un bun
comun subt numire de Fond scolastic, să le consacre cu aprobarea prea înaltă
spre astfel de scopuri comune ( . . . ). Se aproabă planul despre personalul de
învăţământ ( . . . ) după cum urmează: 1. în privinţa şcoalelor triviale din Zagra,
Telciu, Sângeorgiu, Borgo-Prund şi Monor: a) salarul anual alor 10 docenţi (n.n.
învăţători) per 240 fl. 2400 fl.; d) pentru 5 cateheţi remuneraţiune anuală de
câte 60 fl. 300 fl.; e) la 5 directori remuneraţiune anuală de câte 50 fl. 250 fl.
Il. în privinţa şcoalei normale din Năsăud: a) salarul anual alor 4 decenţi câte
300 fl. la unul 1200 fl.; d) salarul anual al unui adjunct: 300 fl; e) remune
raţiunea anuală a unui catehet: 200 fl.; f) remuneraţiunea anuală a directo
rului: 100 fl. III. În privinţa gimnaziului inferior din Năsăud: a) salarul anual
la 6 profesori ordinari (înţelegându-se şi catehetul între aceştia) câte 600 fl. la
unul = 3600 fl.; c) remuneraţiunea anuală a directorului: 100 fl." 24•
în acest fel s-a conceput învoirea" reprezentanţilor celor 44 de comune
"
grănicereşti, întruniţi în toamna a doi ani consecutivi, 1861 şi 1862, circumscrisă
de " Instrumentu Fundatiunale pentru Institutele de Invetiamentu şi Educaţiune
din Districtulu Naseudului in Transilvania" extins pe şapte capitole, dintre
care Cap. VI, Punctele 4 şi 5, se referă la deschiderea Gimnaziului complet (cu
8 clase) naţional român şi, respectiv, la înfiinţarea unui convict (n.n. internat),
iar la Punctul F se stabileşte ca " Fondul scolastic" şi " Fondul de stipendii" să
fie administrate de " Comitetul fondurilor scolastice grăniţereşti din Districtul
Năsăudului", cu organul executiv Comisiunea administratoare de fondurile
"
scolastice din Districtul Năsăudului" . Întocmit de prim-fiscalul districtual
Ioan Florian Câmpeanu şi purtând 46 de semnături, în faţă cu cea a vicarului
episcopal foraneu Grigore Moisil, " Instrumentul Fundaţional" a fost aprobat
de Oficiul Districtului Năsăudului la 26 ianuarie 1866, sub semnătura căpita
nului suprem Alexandru Bohăţel şi a protonotarului districtual Nicolae Bejan,
după care o delegaţie alcătuită din Alexandru Bohăţel, Ioan Florian Câmpeanu
şi întărită de prepozitul capitular Macedon Pop îl înaintează spre ratificare
Consistoriului greco-catolic al Gherlei, prin episcopul Ioan Vancea (1865-1868),
la 10 aprilie 1866, împăratul sancţionându-l la 23 martie 1871, iar Ministerul r.u.
de Culte şi Instrucţiune Publică, la 10 aprilie din acelaşi an, adică după o tergi
versare de 6 ani.
=

=

=

=

24

Apud Ibidem, p. 29-30.
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Din perspectiva actuală, se poate uşor constata o mare lacună a
,,lnstrumentului Fundaţional" ; dacă sunt precizate aici, in detaliu, acţiunile
viitoare ale grănicerilor năsăudeni pe teren şcolar: edificiul liceului şi al inter
natului, reorganizarea "normei" şi a celor 5 " şcoli triviale" (Zagra, Telciu,
Sângeorgiu, Prundul Bârgăului şi Monor), inclusiv selectarea şi salarizarea
profesorilor, toate din Fondul scolastic" , despre susţinerea Preparandiei de 2
"
ani deschisă la 2 ianuarie 1859 nu se spune nimic. Din dispoziţia Guvernului,
această instituţie care şcolariza tineri " pentru intreaga ţară" a fost susţinută din
" , cu condiţia ca statul să refacă acest fond, ceea ce nu s-a
" Fondul de stipendii
întâmplat; nici in baza Legii XXXVIII din 7 decembrie 1868 statul n-a prevăzut ca
una dintre cele 20 de preparandii pentru învăţători poporali" in limba română
"
să fie susţinută la Năsăud, cu toată intervenţia (petiţia) Comitetului reprezen
tativ al Districtului Năsăud din 15 martie 1869, semnată de căpitanul suprem
Alexandru Bohăţel şi protonotarul Nicolae Bejan şi înaintată Ministerului r.u.
de Culte şi Instrucţiune Publică. Şi aşa, Preparandia de 2 ani din Năsăud a
plecat, in 1869, la Gherla, pentru ca să revină numai in anul 1923.
La 26 octombrie 1866 fuseseră depuse in Biserica gr.-cat. din Năsăud,
cu acordul împăratului Francisc Iosif I, vechile steaguri ( flamure" ) sub
"
care grănicerii năsăudeni luptaseră in atâtea războaie (20 de campanii, 133
de bătălii şi lupte) pe &onturile europene. Solemnitatea a fost condusă de
primarul Năsăudului, It. pensionar Grigore Mihailaş, căpitanul suprem
Alexandru Bohăţel, iar serviciul divin fusese celebrat de un grup de preoţi in
frunte cu vicarul episcopal foraneu Grigore Moisil, care şi rostise o înflăcărată
cuvântare. La rândul său, in fata multimii adunate, Alexandru Bohătel subliniază dubla semnificaţie a evenimentului: ( • • • ) e foarte anevoie a decide cărui
moment din sărbătoarea de astăzi ar fi a i se atribui însemnătate mai mare:
restituirea şi depunerea flamurelor sau sancţionarea articolului prin carele se
recunoaşte Naţiunea română de egal îndreptăţită cu celelalte surori din patrie;
atâta insă e sigur, că dacă nu s-ar fi înfiinţat cele două regimente curat române
(cel de Ia Năsăud şi cel de Ia Orlat), virtuţile noastre s-ar fi ascuns - după
obiceiu - sub firme străine şi aşa anul 1863 ar fi fost cu neputinţă" , incheind
11 ( • • • ) că-şi va ţinea de cea mai sfântă datorinţă a grijii, ca legile sancţionate de
Majestatea Sa să nu rămână literă moartă, ci să se împlinească şi respecteze cu
toată rigorositatea" 25•
Împreună cu primul episcop al Lugojului, Alexandru Dobra (18541870), Alexandru Bohăţel prezidează la Blaj, in 11 august1868, Sinodul Electoral
pentru alegerea noului mitropolit, după decesul lui Alexandru Şterca-Şuluţiu
(1851-1854-1867), când va fi candidat şi numit Ioan Vancea de Buteasa (18681892), iniţial episcop de Gherla (1865-1868)26•
'

1

1

11

25

2t;

Apud Iuliu Moisil, Conştiinţa naţională şi eroismul grăniţerilor năsăudeni, in "AS", nr. 24, Năsăud,
1938, p. 166. Se ştie că la 26 octombrie/7 noiembrie 1863, impăratul Francisc Iosif 1 sancţionase
"
"Legea privitoare la egala îndreptăţire a naţiunii române cu celelalte naţionalităţi şi religii ale
Transilvaniei. votată in Dieta de la Sibiu (1863-1864).
Cf. Silvestru A. Prunduş, Oemente Plaianu, Catolicism şi ortodoxie românească. Scurt istoric al
Bisericii Române Unite, Casa de Edit. "Viaţa Creştină", Ouj-Napoca, 1994, p. 89; 118.

99

www.cimec.ro

IRO�IM MARŢIAN

Cum este cunoscut, în zilele de 8-10 august 1870 se desfăşoară la
Năsăud Adunarea generală a ASTRE! sibiene, adevărat congres cultural al
întregii Transilvanii. Pentru năsăudeni, are o triplă semnificaţie: prima - repre
zintă întâiul popas al Asociaţiunii în Ţinutul Năsăudului; a doua - a avut loc
înaintea constituirii Depăsţământului Năsăud al ASTRE!, care s-a înfiinţat
la 22 august 1881, în sfârşit, a treia- deoarece era a X-a de la întemeierea ei
(1861), având prin urmare un caracter aniversar, se constituise într-un bilanţ
al deceniului de înfăptuiri. După ceremonia religioasă, preşedintele ASTRE!
(1867-1875), Vasile Ladislau Pop (1819-1875), om politic român, preşedinte
al Tribunalului Suprem pentru Transilvania (Viena, din 1865) şi vicepreşe
dinte al Curţii Supreme de Justiţie a Ungariei (din 1867), deschide Adunarea
generală subliniind, în cuvântul său, necesitatea culturii poporului şi a dezvol
tării literaturii române şi salutând mulţimea adunată aici prin aceleaşi cuvinte
pe care le rostise, în 1773, viitorul împărat Iosif II (1780-1790), sugerate de
Antonio Cosimelli, autorul " Poemationului" : " Salve, Romuli parva nepos! " .
Răspunzând preşedintelui, în cuvinte alese, căpitanul suprem Alexandru
Bohăţel îşi exprimă convingerea asupra rolului pozitiv al ştiinţei şi culturii
în înaintarea popoarelor spre progres şi civilizaţie: n ( . . . ) au trecut timpurile
împărăţiei forţei brutale, ale domniei fanatismului ( . . . ), între naţiunile lumii,
acele vor juca rolul principal, care sunt şi vor fi mai înaintate în ştiinţă, arte şi
cultură, aşa şi în societăţi, ( . . . ) care vor înainta mai iute, acele vor ajunge mai
curând ţinta. ( . . . ) Spre documentarea influenţei literaturii naţionale, şi peste tot
a culturii la soarta unui popor, unei naţiuni, nu voesc cu această ocaziune, în
această zi de bucurie a trage argumente din tristul nostru trecut, căruia în mare
parte, cauza din care s-a născut i-a fost starea aceea rămasă a protopărinţilor
noştri, peste tot în cultură, şi în specie în literatura naţională; nu voesc a mă
folosi nici de unele argumente mai sublime de care s-au folosit şi se vor mai
folosi spirite mai înalte, mă îndestulesc a mă învârti în jurul poporului şi a trage
argumente de la el. Acolo îndată aflăm că plugul unei naţiuni rămasă în cultură
nu cultivă aşa bine pământul, ca al unei naţiuni culte" 27•
Se pronunţă, aşadar, pentru dezvoltarea literaturii naţionale, accen
tuează mai departe necesitatea cărţilor de şcoală şi a învăţătorilor, a educării
părinţilor în sensul de a-şi da copiii la şcoală, la şcolile poporale, pe care să
le frecventeze în mod regulat, astfel încât să posede cunoştinţe corespunză
toare stării lor de economi şi meseriaşi, de buni cetăţeni ai patriei. în încheiere,
sunt evocate contribuţia şcolilor năsăudene la răspândirea culturii în rândurile
urmaşilor grănicerilor şi eforturile materiale asociate acestui scop. Momentul
culminant al intervenţiei lui Alexandru Bohăţel îl constituie depunerea sumei
de 5200 florini, reprezentând taxa de înscrise a celor 44 de localităţi foste grăni
cereşti ca membre fondatoare şi pe viaţă ale ASTRE!, la care se vor adăuga 270
florini din partea 11Câtorva zeloşi" (Ioan M. Lazăr, Maxim Pop, Florian Moţoc,
27

Apud Ing. I.T. Echim, Un mare eveniment cultural in Năsiiud în 1870. Adunarea generală a Astrei
în zilele de 8, 9 şi 10 August 1870, în "Plaiuri nil.săudene", An Il, nr. 11-12, Bucureşti, 1-20
februarie 1944, p. 14.
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Ioan Mălai, Grigore Moisil şi Ştefan Pop), apoi contribuţiile membrilor noi şi
vechi ai ASTRE!, suma totală urcându-se la 6874 Jlorini, cea mai însemnată
contribuţie care s-a înregistrat până la 1907, când Adunarea generală a avut loc
la Bistriţa, probând că ţinutul nostru a înţeles pe deplin misiunea culturală şi
natională
a ASTRE!.
'
Tot în perioada " Districtului românesc autonom al Năsăudului" s-a
dezvoltat creditul prin înfiinţarea Băncii " Aurora" , la 2 noiembrie 1873, a doua
din Transilvania după " Albina" de la Sibiu (1872), din iniţiativa profesorilor
năsăudeni dr. Artemiu P. Alexi, dr. Ioan Mălai, Ioan Marţian, dr. Constantin
Moisil, Maxim Pop şi dr. Paul Tanco, având ca scop: " de a procura poporului
ţăran mijloacele băneşti necesare pentru purtarea şi dezvoltarea economiei sale,
a ridica în el spiritul de economie, a ridica (!) creditul real în ţară şi - în acest
mod - prin operaţiunile ei, a promova interesele economiei naţionale" . Director
provizoriu a fost ales cpt. pensionar Nicolae Anton, iar după aprobarea statu
telor de către Ministerul de Agricultură, Industrie şi Comerţ, la 27 decembrie
1873, a fost ales ca director căpitanul suprem Alexandru Bohăţel (15 ianuarie
1874). Capitalul social era de 168500 de coroane în 1685 acţiuni, a câte 100 de
coroane211. Ca o prelungire a activităţii şi experienţei sale în acest domeniu, la
Cluj, după 1876, peste 10 ani (1886), se va număra printre cei 8 fondatori ai Băncii
de Credit " Economul" , cu un capital social de 400 000 coroane în 400 de acţiuni,
a 100 de coroane, la preţul de 130 de coroane; legat de activitatea acestei bănci,
se remarcă înfiinţarea de fonduri filantropice, printre care " Fondul Alexandru
Bohăţel" şi "Fondul Grigore Silaşi" . Cum se ştie, în anul 1853 se înfiinţează prima
şcoală românească pentru băieţi din Ouj, în curtea Bisericii " Bob" ; Alexandru
Bohăţel, ca preşedinte, şi Grigore Silaşi, ca secretar, pun bazele unei " Reuniuni" ,
care, la 29 martie 1883, lansează un " Apel" pentru crearea unui fond destinat
deschiderii şi a unei şcoli româneşti de fete, acţiune nerealizabilă atunci" 29•
Un rol deosebit de activ 1-a avut căpitanul suprem Alexandru Bohăţel
în acţiunile de aprobare ale statutelor celor două societăţi culturale: Societatea
de lectură " Virtus Romana Rediviva" a gimnaziştilor năsăudeni, la 14
ianuarie 1870, şi Reuniunea învăţătorească gr.-cat. " Mariana" din Năsăud, la
29 ianuarie 187630•
în sfârşit, mai este de adăugat că Dieta Transilvaniei de la Sibiu din
1863-1864 îl trimite pe Alexandru Bohăţel ca deputat în Senatul Imperial de la
Viena, iar la Dieta de la Ouj din 1865 participă ca " regalist'', la 9 decembrie 1865
semnând protestul contra " uniunii" Transilvaniei cu Ungaria, înaintat împăra
tului Francisc Iosif 1, alături de alţi deputaţi români şi saşi. La 3 martie 1866,
cu 125 de voturi, din partea Cercului Năsăud, este ales deputat pentru Dieta
încoronării de la Budapesta din 8 iunie 1867. La lucrările Dietei de la Budapesta,
participă din partea Năsăudului până în anul 1869, când, la Conferinţa de la
Miercurea din 7-8 martie, fruntaşii politici transilvăneni adoptă " pasivismul" ,
28

Cf. Ion Mureşanu, Ardealul, Edit. Cartea Românească, Bucureşti, (f.a.), p. 157.
(Sub redacp.a Ştefan Pascu), op. cit., p. 274-276, 301-303, 344.
30 Vezi Traian Pavelea, Societăţi culturale năsăudene. Varia, Edit. Arcade, Bistriţa.. 2005, p. 21; ***,
Memorialul Reuniunei învăţătoreşti gr.-cat. Mariana " din Năsăud, Năsăud, 1901, p. 11.
29

"
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adică neparticiparea la viaţa politică a Ungariei. A mai fost membru al Casei
Magnaţilor (1869-1876, Senat), dar a participat foarte puţin la dezbateri; în
această calitate a intervenit pe lângă ministrul ungar al Instrucţiunii Publice şi
Cultelor, Eotvos J6zsef (1813-1867-1871), pentru ca " Statutul Organic" , legea
fundamentală a Bisericii Ortodoxe Române din Ardeal, elaborată de mitropo
litul Andrei Şaguna (1864-1873), să fie votat în Senat (28 mai 1869).
Se pensionează în anul 1876, când, în baza Legii XXXIII din acel an,
Districtul românesc autonom al Năsăudului şi Districtul Bistriţei sunt alipite
formând Comitatul Bistriţa-Năsăud şi astfel soarta românilor de aici este pecet
luită până la 1 Decembrie 1918.
Vom încheia cu aprecierile lui Iuliu Moisil: " Alexandru Bohăţel, care
cu neîntrecut simţ naţional a condus timp de 15 ani Districtul Năsăudului,
a lăsat amintiri nepieritoare pentru buna administraţie, pentru interesele
ţinutului graniţeresc, prin admirabilele lui fapte româneşti, fără zgomot şi fără
reclamă" 31•
S-a stins din viaţă la 18 iunie 1897 şi este înmormântat la moşia sa din
Valea Seacă (de la Cluj).
Dacă la 18 iunie 1861 a fost primit prin 40 de salve de treascuri trase de
pe " Comoara" , una pentru fiecare literă a textului telegramei lui Vasile Naşcu
expediate din Viena: "Vivat Alexandru Bohăţelu căpitanului supremu" , tot la
Năsăud, la 1 Decembrie 2009 i-a fost ridicat un bust din bronz, meşteşugit de
sculptorul llarion Voinea.
ALEXANDRU BOHĂŢEL (1816-1897) IN NĂSĂUD

Abstract
Although he wasn't a frontier guard or a descendant of one, through his
activity as the leader of "The Romanian Autonomous District of Năsăud" between
1861-1876, Alexandru Bohăţel identifies himself as a frontier guard by ali his creative
power, leading the most prosperous period of time - rich in political-administrative,
social-economic and cultural achievements - in the life of the frontier guards' followers.
As a proof of gratitude, the people of Năsăud are honoring him today with a
bronze bust created by the sculptor Ilarion Voinea, on the occasion of the symbolic day
151 of December 2009.

31

Apud Iuliu Moisil, Lucr. cit. la nota 8, p. 580.
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ROLUL REUNIUNII "MARIANA" ÎN COMITATUL
BISTRIŢA-NĂSĂUD. IDEI ŞI INIŢIATIVE
Ana-Maria NENIŢOIU
în a doua jumătate a secolului al XIX-lea societatea românească a intrat
intr-un proces de modernizare rapidă pe toate planurile, iar cultura româna a
cunoscut o dezvoltare impresionanta, ce s-a concretizat în multe realizări de
performanţă. Aceasta este epoca întemeietorilor şi a organizatorilor de insti
tuţii culturale moderne, o perioadă în care societatea şi cultura românească a
asimilat intens modele şi idei din patrimoniul modern, s-au întemeiat institu
ţiile de presă, s-a modernizat învăţământul, a avut loc o diversificare a presei;
s-au înfiinţat numeroase asociaţii, societăţi care au sprijinit şi organizat activi
tatea ştiinţifică.
Oamenii şcolii au devenit conştienţi de necesitatea adaptării învăţă
mântului la realităţile moderne, care s-au făcut simţite şi în lumea satului
românesc. Atitudinea faţă de şcoală a fost condiţionată de mai mulţi factori
precum: situaţia economică a părinţilor, atitudinea preoţilor faţă de şcoală,
relaţia preot - învăţător şi comunitate - învăţător.
Modernizarea societăţii a avut repercusiuni şi în domeniul învăţămân
tului prin intervenţia activă a statului în problema educaţiei. Cultura şi gradul
de civilizaţie al unei naţiuni se află în raport direct proporţional cu interesul
manifestat şi măsurile promovate de aceasta pentru şcolarizare şi moderni
zarea procesului de învăţământ. Sub influenţa ideilor iluministe s-a creat un
învăţământ de masă, la care au avut acces numeroşi oameni. Cadrul legal la
constituit legea învăţământului nr. 38/18681 care a reglementat obligativitatea
învăţământului, tipurile de şcoli, atribuţiile învăţătorilor. O prevedere impor
tantă a acestei legi a fost recunoaşterea oficială a dreptului învăţătorilor de a-şi
constitui asociaţi profesionale.
Pe baza acestei legi învăţătorii năsăudeni: " Conştienţi de chemarea lor,

vrând a progresa cu timpul, au aflo.t că numai cu puteri unite vor putea face ceea ce
unul singur nu poate nici chiar atunci când ar avea cea mai bună voinţă şi ar dispune
de orice mijloace, şi că numai întrunirile le sunt unica cale în ceea ce priveşte desteri
tatea de a satisface cu conştiinţă curată sublima lor chemare. Şi astfel din aceste consi
deraţiuni au înfiinţat reuniunea " Mariana ".2
2

"Gazeta Transilvaniei", nr. 244 din

1 (13) noiembrie 1889, p. 2.
Arhivele Najionale, Serviciul Judeţean Bistriţa Năsăud (în continuare ANSJBN), fond
"Reuniunea Mariana' dos. 2/1884, f. 37.
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Îmbunătăţirea procesului didactic şi perfecţionarea învăţătorilor au fost
obiective permanente ale reuniunii, care s-au realizat prin analizarea lecţiilor,
organizarea de conferinţe, dezbateri pe teme date, îmbunătăţirea situaţiei
financiare a personalului didactic pentru atragerea personalului calificat.
Acest lucru a fost realizat în special prin activitatea comisiei 11Critizătoare"
care analiza atât comportamentul şcolarilor în tirnpul lecţiei, cât şi modul de
predare al învăţătorului.
în şedinţa din 25 martie 1879, din Sângeorz, comisia a constatat indisci
plina copiilor în tirnpul lecţiei care răspundeau fără a fi întrebaţi, numărul prea
mare a! şcolarilor într-o singură clasă - în număr de 57, noţiunile prea tehnice;
de exemplu, la fizică copii învăţau termeni ca: oxigen, azot, hidrogen fără a-i
înţelege, fiind peste puterile învăţătorului să-i explice, învăţarea mecanică a
poeziilor, lipsa accentuaţieP.
în anul 1910 a fost elaborat un normativ pentru analizarea prelege
rilor practice susţinute în cadrul şedinţelor reuniunii, care prevedea studierea
ţinutei învăţătorului în timpul lecţiei, metoda aplicată de acesta, modul de
întocmire a planului de lecţie, formularea şi prezentarea ideilor principale,
modul de corecţie a greşelilor şcolarilor. Era studiat limbajul, tonul din răspun
surile şcolarilor, ţinuta, curăţenia, disciplina lor, precum şi curăţenia din sălile
de curs, dotările şcolii cu manuale, hărţi, mobilier.
Tot pentru progresul învăţământului a fost delegat câte un membru din
fiecare filială pentru a participa la examenele finale, la sfârşitul cărora trebuia
să întocmească un raport. Acesta conţinea informaţii despre a) şcoală - dotarea
cu mobilier, manuale utilizate, disciplina şcolarilor, curăţenia în sălile de curs
şi curtea şcolii; b) ţinuta învăţătorului - tonul şi limbajul folosit, metoda folosită
în timpul examinării - analitică, sintetică, inductivă sau deductivă; c) materia
predată - corectitudinea întocmirii materialului susţinut, capacitatea de sinteză
şi modul în care a explicat şcolarilor materia predată; d) partea administrativă
- date despre frecvenţa elevilor, numărul celor înscrişi, biblioteca şcolii; e)
grădina de pomi - la acest capitol se notau date despre - activităţile extraş
colare ale învăţătorilor, în cazul în care aceştia erau membri în asociaţii sau
societăti
' culturale.
învăţătorul Gavril Botârla, delegat din partea şcolile elementare
populare din filiala Monor, la examenele finale pe anul 1901/1902, la Şcoala
fundaţională elementară populară din Monor, persoana examinată fiind
învăţătorul Vasile Onigaş, a constat buna pregătire a elevilor, care ştiau să scrie
frumos şi corect deşi îşi desfăşurau activitatea într-o clădire " veche şi aproape

ruinată, prevăzută cu un mobilier vechi şi necorespunzător regulelor higenice "4•

Membrii reuniunii " Mariana" s-au implicat în revizuirea, întregirea
planului de învăţământ, au constituit planuri de lecţii (vezi anexa nr. 1), au
elaborat propuneri pentru planuri şi programe de învăţământ, manualele
şcolare respectând liniamentele trasate de autorităţi. în şedinţa filialei Sângeorz
Ibidem, dos. 3/1879, f. 6.
Ibidem, dos. 2/1903, f. 5-6.
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din 22 decembrie 1899 a fost alcătuită o comisie din învăţătorii Macedon Linu,
Ignat Seni, Oement Grivase, pentru a analiza manualele şcolare propuse de
membrii reuniunii în scopul uniformizării procesului de învăţământ (vezi
anexa nr. 2). De-a lungul timpului învăţătorii şi membrii reuniunii " Mariana"
au făcut demersuri pentru înfiinţarea bibliotecilor comunale, introducerea în
şcoli a ortografiei elaborate de Academia Română, combaterea absenteismului.
Frecvenţa copiilor la şcoală a variat în funcţie de sezon, vârstă şi sex.
în perioada sezonului agricol, frecvenţa era mai redusă, copiii fiind folosiţi
la treburile gospodăreşti. Pentru a preveni absenteismul, vacanţele şi zilele
libere erau stabilite în funcţie de muncile agricole. Una din cerinţele oficialilor
reuniunii a fost elaborarea unor situatii privind frecventa elevilor. Tabelul
următor, întocmit de Macedon Linu e baza rapoartel�r săptămânale ale
învăţătorilor, ne prezintă frecvenţa elevilor înscrişi la şcolile aparţinătoare
filialei Năsăud a reuniunii " Mariana" pe anul şcolar 1907/1908.
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Se poate observa frecvenţa mai mare a băieţilor faţă de cea a fetelor.
Acest fapt se încadrează în mentalitatea tradiţională, conform căreia fetele nu
au nevoie de învăţătură. Dascălii erau distribuiţi în proporţie de aproximativ un
învătător la 60 de şcolari, datorită numărului redus de învătători. învătământul
nu �ra o meserie atractivă, salariul fiind foarte mic. În a�est scop s�au făcut
constant demersuri pentru îmbunătăţirea situaţiei financiare a învăţătorilor,
asigurarea locuinţei dascălului, mărirea salariului acestuia. Numărul elevilor
neînscrişi era mare şi din cauza problemelor financiare ale părinţilor, majori
tatea fiind ţărani.
Pentru îndeplinirea scopului principal al reuniunii - promovarea
şi uniformizarea învăţământului, învăţătorii au fost stimulaţi să participe la
concursurile organizate în cadrul reuniunii. Temele propuse erau avizate de
Ministerul de Culte şi Instrucţiune Publică, fiind tratate subiecte din pedagogie,
economie, sănătate, precum: " Higena în şcoala poporală" , " Aducerea în conso
nanţă a planului pentru şcolile elementare cu planul de învăţământ al şcolii
medii", " Statorirea unui plan pentru predarea lucrului de mână în şcolile
poporale de fete" 5• Amintim câţiva dintre câştigătorii acestor concursuri: învăţă
torii George Mihalcea şi Macedon Linu au primit un premiu de 30 de coroane
acordat de Societatea Mercur pentru progresele grădinii de pomărifi; inspec
torul şcolar Csematori Gyula i-a conferit profesorului Iacob Pop o diplomă de
recunoştinţă şi suma de 100 flori pentru cultura pomărituluF; Romul Denusian
a primit 24 flori pentru tema " Monografia şcolii Mocod"8•
Ideea editării unei publicaţii pedagogice a fost susţinută încă de la
înfiinţarea reuniunii, în scopul publicării dizertaţiilor, prelegerilor susţinute
de învăţători. " Comunicarea deplină între membrii unei reuniuni nu se poate ţine

decât cu ajutorul unui organ de publicitate. Reuniunea noastră e necesară a fonda un
organ propriu "9• Din cauza unor împrejurări " nefavorabile" , de natură finan

ciară publicaţia nu a putut să apară multă vreme. Apariţia revistei era absolut
necesară, spre a ţine pasul cu celelalte reuniuni care aveau propria lor revistă.
în protocolul şedinţei din 2 iunie 1878, ţinută în Năsăud, a fost aprobată
propunerea lui Cosma Anca privind editarea unei foi a reuniunii, în care
să se publice referatele şi temele elaborate în cadrul sesiunilor adunărilor şi
alte articole de interes general, începând cu anul 1879, sub numele de " Foaia
reuniunii Mariana ". Ca redactori au fost desemnaţi Maxim Pop şi Cosma Anca10•
Doctorul Paul Tanco a propus, în cadrul adunării generale din 25 mai
1884, desfăşurată la Rodna-Veche, editarea unui calendar pedagogic în numele
reuniunii " Mariana ", începând cu anul următor, în care să se publice dizer
taţiile reuniunii, conspectul membrilor, raţiunile reuniunii şi alte lucruri de
interes pentru învăţători şi " bărbaţi de şcoală" 11 • în şedinţa din 3 decembrie 1884,
8/1897, f. 21.
Ibidem, dos. 23/1902, f. 11-14.
JlJidem, dos. 6/1893, f. 13-16.
JlJidem, dos. 7/1897, f. 5.
Ibidem, dos. 8/1880, f. 1.
Ibidem, dos. 3/1878, p. 14-15, dos. 5/1878, p. 4/5.
Ibidem, dos. 2/1884, f. 18

JlJidem, dos.

10
11
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preşedintele Maxim Pop a informat comitetul că a prelucrat şi compus el însuşi
calendarul pedagogic, urmat de analele Reuniunii " Mariana" , tipărite in 500
exemplare12• În cadrul aceleiaşi şedinţe Teodor Rotariu, Cosma Anca, Iacob
Pop, Ioan Jarda şi Petru Tofan au protestat împotriva iniţiativei preşedintelui:

N-avem nimic în contra, dacă d-l preşedinte această afacere - editarea acestui calendar
o va duce singur la îndeplinire. Noi ne declinăm orice răspundere" 13•
în anul 1885 a fost elaborat Calendarul pedagogic, editat de revista
Şcoala
practică" a lui Vasile Petri. Suma pentru tipărirea, timbrarea şi
"
expedierea calendarului a fost de 94 florini, 40 cruceri14, iar in urma comerciali
zării lui s-au mai obtinut 16 florini, 47 creitarP5•
începând cd anul 1896 a fost relu�tă vechea problemă - editarea unei
foi pedagogice" . în şedinţa comitetului din 24 iulie 1896 s-a propus " edarea

unei reviste pedagogice ca organ al reuniunii fnvăţătoreşti greco-catolice " Mariana" ,

incepând cu 1 ianuarie 1897 cu titlul " învăţătorul practic" . Aceasta trebuia
să apară de două ori pe lună şi să conţină tratate teoretice, informaţii despre
reformele, legislaţia şcolară, starea şcolilor16• Problema aceasta a fost mulţi ani
amânată din lipsa finanţării.
Cea mai importantă realizarea a reuniunii a fost apariţia lucrării
omagiale, cu ocazia aniversării a 25 de ani de activitatea a reuniunii " Mariana" .
Ideea elaborării acestui material a aparţinut învăţătorului Ioan Pavelea, care în
cadrul adunării generală din 21-22 octombrie 1900 a prezentat conceptul său,
concretizat un an mai târziu în Memorialul reuniunii. Acesta prezintă informaţii
valoroase despre începuturile şi activitatea reuniunii până în anul 1901, scurte
date bibliografice despre preşedinţii, secretarii, casarii reuniunii, situaţii privind
numărul membrilor, starea financiară a reuniunii, cărţile din biblioteca reuniunii .
Membrii reuniunii au prezentat in cadrul adunărilor multe idei şi iniţi
ative moderne pentru dezvoltarea invăţământului, precum înfiinţarea unor
cursuri: de gimnastică in anul 1879, in anul 1882 cursul suplimentar de canto,
înfiinţarea unui cor al reuniunii sau a unui orfelinat. în anul 1902 profesorul
de muzică Emil Ştefănuţ a propus organizarea unui curs de muzică vocală şi
instrumentală pentru profesori pe o perioadă de şase săptămâni. Taxa de parti
cipare la curs era de 10 florini17• S-a mai propus înfiinţarea unei reuniuni de
înmormântare şi a unei asociaţii de ajutor reciproc pentru membrii reuniunii
"
" Mariana . O parte din aceste propuneri au fost realizate pe parcursul activi
tătii
' reuniunii.
învătătorul Silvestru Mureşean in anul 1903 a elaborat un statut al
unei reuniuni de inmormântare. Comisia care 1-a analizat şi aprobat a fost
alcătuită din Ignat Seni, Macedon Linu şi Anton Hangea18• Scopul acesteia era
1

12
13
14
1s
16
17
18

Il:ridem, dos. 4/1884, f. 1
Il:ridem, dos. 12/1898, f. 2.
Il:ridem, dos. 5/1885, p. 1.
Il:ridem, dos. 8/1885, f. 2
Il:ridem, f. 1-3.
Il:ridem, dos. 18/1901, f. 1.
Il:ridem, dos. 6/1903, f. 1-8.
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de a ajuta financiar membrii prin împrumuturi, organizarea înmormântării în
cazul decesului unui membru. Conform acestor statute membrii erau ordinari
şi ajutători, numărul maxim era de 800 de persoane. Comitetul de conducere
era format dintr-un preşedinte, vicepreşedinte, notar, casar sau controlor, 8
membri, şi era ales pe o perioadă de 6 ani. Taxa de înscriere era de 2 coroane
şi 52 fileri, pe lângă aceasta se mai plăteau 10 fileri în timp de 15 zile în cazul
decesului unui membru al reuniunii. Ajutorul de înmormântarea acordat s-a
stabilit în funcţie de cotizaţia membrului decedat, iar valoarea acestuia a variat
de la 80 la 230 de coroane. Reuniunea a acordat 200 de ajutoare pe parcursul
activităţii sale19•
Ioan Pavelea a întocmit un proiect de statute pentru înfiinţarea unei
societăţi agricole de cooperaţie şi asistenţă mutuală, cu sediul în Năsăud. Scopul
societăţii era dezvoltarea spiritului întreprinzător şi concurenţial în activităţi
comerciale şi agricole, combaterea alcoolismului. Comitetul de conducere
era format din preşedinte, 1 vicepreşedinte, 2 secretari, 2 curatori şi 2 preţu
itori. Societatea a avut 5 categorii de membri onorari, ordinari, extraordinari,
fondatori şi donatori.
În categoria membrilor onorari intrau cei care s-au distins în domeniul
economic şi cultural, sau cu vechime de 10 ani în cadrul societăţii. Membrii
onorari nu plăteau nici o taxă. Membrii ordinari achitau o taxă de 1 coroană şi
50 fileri, cei extraordinari achitau 20-50 fileri, taxa membrilor fondatori era de
50 coroane în bani, imobile sau în natură, membrii donatori făceau donaţii în
valoarea de minim 5 coroane în bani, pământ, obiecte.
Acţiuni politicele nu erau permise în comitet sau adunare. Averea
rămasă la desfiinţarea societăţii se împărţea membrilor, în funcţie de vechimea
şi gradul de cotizare. Venitul societăţii rămânea şcolii din comună20•
Propunerile novatoare şi moderne ale membrilor reuniunii au fost în
concordanţă cu tendinţele vremii. Aceştia au păstrat în permanenţă strânse
legături cu celelalte reuniuni învăţătoreşti, participând la diferite evenimente
comune.
Adunările reuniunii Mariana" au fost, atât loc de întâlnire pentru a
"
dezbate problemele învăţământului, cât şi un bun prilej de a lega prietenii.
Întâlnirile s-au desfăşurat într-o atmosferă caldă şi primitoare. Un asemenea
moment a fost descris de Virgil Şotropa, care a luat parte la adunarea reuniunii
din 14-15 octombrie 1888 din comuna grănicerească Sângeorz: " Pe lângă toată
ploaia şi tina, învăţătorii veneau cu grăbire ca să-şi vadă consoţii [colegii, n.n.L

bărbaţi care-i înţeleg toată vorba, îi pricep toată mişcarea, îi cred toate suferinţele şi
neajunsurile, unde fiecare era între ai săi şi ai săi pre el bine îl primeau deoarece fiecare
cu dor şi dragoste frăţească a fost aşteptat" 21•
Activitatea reuniunii s-a desfăşurat în concordanţă cu directivele
guvernului de la Budapesta care şi-a pus amprenta încă de la început asupra sa
prin tergiversarea aprobării statutelor, având o intervenţie directă în activităţile

19

20

21

IIJidem, f. 5.
IIJidem, dos. 14/1902, f. 7-10.

ANSJBN,colecţia Virgil Şotrapa, dos. 62, f. 56.
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sale prin avizarea tematicilor, a concursurilor organizate de reuniune, suprave
gherea procesului de perfecţionare a învăţătorilor.
Reuniunea " Mariana" a fost o asociaţie profesională, ale cărei obiective
au fost progresul şi uniformizarea învăţământului. în cadrul şedinţelor învăţă
torii aveau ocazia de a face schimb de opinii privind experienţa profesională şi
metodele folosite de fiecare în timpul lecţiilor, elaborau propuneri referitoare
la manualele şcolare şi planurile de şcolarizare, ţinând cont de planurile de
învăţământ aprobate de autorităţi şi recomandările acestora în privinţa manua
lelor şcolare, a numărului de ore, a materiilor.
Anexa nr. l

Planul de lecţie pentru şcoala confesională greco-catolică, clasa a doua din comuna
Rebra mare a învăţătorului Constantin Suciu
1. Din religie - catehismul mic şi din istoria biblică ambele testamente.
2. Limba maternă - cititul cu litere tipărite din Abecedaru român al luiV. Petri.
3. Gramatica-întreaga materie specificată în planul de lecţie a d-lui V. Petri de

la pag. 33-38.
4. Limba maghiară - deprinderile în citire traducere din Abecedaru maghiar

de Putnoky.
5. Computul - scriere şi citire numerelor de la 1-1.000.000, apoi cele 4 opera-

ţiuni cu numere simple şi zecimale.
6. Geografia - materia

din planul de lecţie al lui V. Petri de la pag. 69-71.

7. Istoria - materia din planul de lecţie de la pag.74-biografii din istoria patriei.
8. Istoria naturală - materia din planul de lecţie.
9. Caligrafia - descoperirea bucăţilor de citire româneşti şi maghiare.
10. Cântu - cântările liturgice româneşti şi maghiare.
11. Gimnastica - exerciţii libere.

Anexa nr. 2
Manuale şcolare propuse în cadrul reuniunii Mariana
Pentru limba română
Oasa l
Abecedarul lui Vasile Petri, Tăbliţa

cu

pătrat, Caiete de caligrafie şi comput,

condeie şi ceruse.
Oasa a II-a

Continuarea Abecedarului lui Vasile. Petri, A doua carte de citire de Mai multi
prieteni ai şcoalei, Catehismul mic de Ion Alexei, caiete de caligrafie, comput, ceruse pen�.
Oasa a III-a

A doua carte de citire de Mai mulţi prieteni ai şcoalei, Legindar român de
Vasile Petri, Gramatica română de Max Pop, Catehismul de mijloc de Ion Alexei, Istoria
biblică text vechi de Mihai Pop, Caiete de stil şi caligrafie, caiet de desen nr. 1,
Oasa a IV-a
Legindar român de Vasile Petri, Gramatica română de

de mijloc de Ion Alexei, Istoria biblică text nou de
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Mihai Pop, Catehismul
Mihai Pop, Geografia de Ion Dariu,

ANA M ARIA NENIŢOIU
Geometria de Ion Dariu, Atlas geografic de Cosma Gyula, Caiet de stil, caligrafie, Caiet
de desen nr. 4, 5, 6.
Oasele V-VI
Legindar de Mai mulţi prieteni ai şcoalei sau Legindar român de Vasile Petri,
Gramatica română de Mihai Pop, Istoria biblică text vechi de Mihai Pop, Geografia
patriei de Ion Dariu, Elemente de fizică de Ion Dariu, Istoria patriei de Ion Dariu, Istoria
naturală de Ilasievieni, Geometria de Ion Darciu, Atlas geografic de Cosma Gyula,
Constituţia patriei de Vasile Goldiş, Caiete de stil, caligrafie, Caiete de desen nr. 6, 7.
Pentru limba maghiară
Oasele I-III
Abecedarul maghiar de Koos Goldiş
Oasa a IV-a
A doua carte de citire maghiară
Oasele V-VI
Olvas6konyv a nepiskolâk szâmâra de Gâspâr

"
"MARIANA REUNION ROLE IN BISTRIŢA-NĂSĂUD COUNfY.
IDEAS ANO INillATIVES
Summary
The "Mariana" reunion was a professional association whose objectives were
the development and standardization of education. During the meetings the teachers
had the opportunity to exchange views on professional experience and methods used
during the lessons, develop proposals for textbooks and tuition plans, taking account
of the curricula approved by the authorities and their recommendations on textbooks
school, the number of hours, the subjects.
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NESTOR ŞIMON - CĂRTURAR NĂSĂUDEAN,
PRECURSOR AL GEOGRAFIEI REGIONALE ŞI
ISTORICE ROMÂNEŞTI
Ioan BÎCA, Adrian ONOFREIU
Nestor Şimon s-a născut la 6 ianuarie 1862, în localitatea Ragla, fostul
District Năsăud, şi s-a stins din viaţă la 19 ianuarie 1915 la Năsăud. Parcursul
său educaţional a prefigurat o puternică personalitate culturală şi preocupări
ştiinţifice multilaterale: Şcoala primară în localitatea natală, Ragla, şi Şcoala
trivială la Monor (1873-1875); Gimnaziul Superior Fundaţional greco-catolic la
Năsăud (1875-1883); Facultatea de Drept la Universitatea " Ferencz J6zsef" Cluj
(1883-1887), unde a obţinut titlul de doctor "juris universi" în anul 1897.
Încă din perioada studiilor la Universitatea din Cluj, Nestor Şimon
a început activitatea de documentare pentru trecutul zonei de granită de la
Năsăud, prin frecventarea cu deosebire a bibliotecii " Muzeului Ardel�an" . În
acelaşi timp a făcut şi călătorii în localităţile din fostul Regiment de graniţă de
la Năsăud, pentru a aduna atât documente, cât şi informaţii de la cei care mai
erau în viaţă şi care au avut funcţii în cadrul regimentului.
Revenit la Năsăud, şi-a continuat preocupările pentru studierea trecu
tului şi elaborarea unei istorii care să cuprindă toate faptele mai însemnate ale
foştilor grăniceri de la Năsăud, o adevărată oglindă, în care urmaşii acestora
puteau privi cu mândrie şi responsabilitate.
În perioada 1899-1914 Nestor Şimon a îndeplinit funcţia de secretar
la Administraţia fondurilor grănicereşti năsăudene, unde a încercat să pună în
ordine baza documentară a acestora. În această direcţie a ordonat şi organizat
pe grupe importante, valoroasa arhivă a acestei instituţii . Activitatea sa în acest
domeniu rămâne un exemplu grăitor a principiilor care guvernau atitudinea
fată de documente a lui Nestor Şimon, rezultantă şi formării lui în directia
principală a scopului principal al instituţiei, asigurarea administrării, conservării şi valorificării patrimoniului grăniceresc.
În domeniul ştiinţific străduinţele sale au fost orientate pe două direcţii
principale. Prima s-a concretizat în truda neîntreruptă pentru adunarea
documentelor care se aflau în zona fostei graniţe militare, atât la instituţii
(şcoli, biserici) cât mai ales la personalităţi din timpul sistemului militar. Aşa
au fost salvate numeroase manuscrise şi documente care stau până astăzi
mărturie pentru faptele glorioase ale înaintaşilor săi: memoriile lui Francisc
Mihăilaşu, schiţa monografică a parohiei llva-Mare, documente referitoare la
'

1
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colonelul Storch, Atanasie Moţ Dâmbul, Basiliu Başotă, istorii ale regimen
tului, documente privind Revoluţia de la 1848-1849. Pentru adunarea acestora
era în stare să jertfească sume de bani şi truda unor călătorii în localităţile
unde se găseau acestea, într-un timp când comunicaţia nu era atât de facilă,
în afară de necesitatea prezenţei la serviciul de la fonduri. A doua latură, şi
cea mai prolifică, se referă la străduinţa lui pentru a elabora o istorie integrală
şi integrată a zonei militarizate năsăudene. Finalitatea marelui său proiect al
reconstituirii trecutului zonei se dorea o incursiune în domeniul instituţional,
al organizării, funcţionării, faptelor de arme, a vieţii zilnice şi a portretelor
bărbaţilor de seamă, toate subsumate ideii de măreţie a trecutului şi de a fi în
beneficiul chiar a accederii principalilor colaboratori - cu " ajutorul familial sau
spiritual al zonei" în categoria " nemuritorilor" din Academia Română.
Astfel putem să opinăm despre personalitatea evocată că s-a format
în climatul intelectual al celei de a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea,
când societatea românească din Transilvania a resimţit din plin consecinţele
Ausgleich-ului din 1867 şi a avut ca trăsătură esenţială devotamentul pe care
l-a manifestat pentru orice cauză sau acţiune de ridicare şi luminare a neamului
românesc. A beneficiat de faptul că prin origine şi apoi, locul unde şi-a desfă
şurat activitatea, a cunoscut şi apoi a exercitat tradiţiile unei zone în care liber
tatea, onoarea jurământului şi supunerea faţă de legi reprezentau un sum-um
existenţial. La aceste repere s-au adăugat formaţia sa intelectuală - absolvent
al dreptului - şi acribia, dublată de corectitudine, în activitatea desfăşurată un
sfert de veac într-unul din posturile cheie ale Administraţiei fondurilor grăni
cereşti, aceea de secretar. Toate acestea au conturat o personalitate puternică,
dornică de muncă şi cu mare aplecare spre cunoaşterea şi aprofundarea trecu
tului, atât al zonei de provenienţă, cât şi al arealului mai larg al populaţiei
româneşti din Transilvania.
În calitatea sa oficială a desfăşurat o muncă grea şi de durată, reuşind
să aducă în bună regulă actele care stăteau la baza deciziilor instituţiei care
gestiona un patrimoniu material important - format din proprietăţi indivi
duale şi cumulative asupra pădurilor şi păşunilor alpine - moştenit ca urmare
a prestării de aproape un veac a serviciului militar. În acelaşi timp a căutat,
adunat, depozitat şi valorificat ca nimeni altul materialul documentar extrem
de bogat şi dens în informaţii al/ şi despre zona fostului Regiment de graniţă
de la Năsăud.
Preocupările lui Nestor Şimon legate de cunoaşterea teritoriul fostului
Regiment de graniţă năsăudean au vizat, pe lângă aspectele social-istorice, şi
geografia acestui ţinut, întrucât elementele cadrului natural în întrepătrundere
cu factorul uman, au reprezentat suportul evenimentelor care au caracterizat
acest spaţiu de referinţă.
În acest context, trebuie să menţionăm faptul că la vremea respectivă
şcoala românească de geografie era în plină afirmare, iar Nestor Şimon a fost
contemporan cu fondatorii geografiei moderne româneşti, respectiv Simion
Mehedinţi (1868-1962), George Vâlsan (1885-1935), Constantin Brătescu
(1882-1945), Vintilă Mihăilescu (1890-1978), Alexandru Dimitrescu-Aldem
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(1880-1919) şi Mihai David (1886-1954)1• Ca atare, Nestor Şimon s-a format
în climatul cultural specific de la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului
XX, perioadă marcată de importante prefaceri în geografia românească, a
căror principale jaloane sunt reprezentate de înfiinţarea Societăţii Geografice
Române, la 1875, şi a primei catedre de geografie la Universitatea din Bucureşti,
în anul 1900. în anii ce au urmat, aveau să se contureze direcţiile fundamentale
ale geografiei româneşti: geografia fizică, geografia umană şi economică şi
geografia regională, de care Nestor Şimon nu era străin.
în opera sa, dedicată spaţiului descins din fostul regiment grăniceresc
năsăudean, regăsim numeroase elemente de geografie istorică şi regională, care
şi astăzi furnizează importante informaţii despre situaţia social-economică şi
politică din vremurile respective. Spre exemplu, redăm mai jos un manuscris,
extras din colecţia numită " Descrieri geografice şi topografice" , care se referă la
comuna Zagra, ilustrând într-un mod cât se poate de clar integrarea funcţi
onală a acestei entităţi în contextul geografic local:
" Zagra, comună mică în cercul Năsăudului. Staţiunea telegrafică e în
Năsăud. E situată spre nord de la comuna Mocod, de-a lungul văii Cibleşului,
care 7 km în sus de la vărsarea acestuia în râul Someş, şi anume pe ambele
ţărmuri a râului Cibleş, în loc mai larg, la întâlnirea acestuia cu apa mai mică
numită Cibleşel, la poala unei ramificaţii de munte ce formează o limbă de deal
numită Codrişor. Ambele ape amintite se îmbină cam la 200 km din jos de sat,
în partea sudică.
Teritoriul acestei comune, în timpurile vechi, a fost apătos, plin de
lacuri, din care cauză o uliţă până astăzi se numeşte " Pe Tău" . în grădina unde
a fost în timpul graniţei militare cartierul de căpitan, a fost trestie şi se ţineau raţe
sălbatice. O parte din comună, spre sud, se numeşte Trestie, aici sunt puţine case,
din cauză că pământul e apătos. Partea comunei dintre apele Cibleş şi Cibleşel se
numeşte Cibleşiu, iar partea situată pe ţărmul drept a râului Cibleş se numeşte
Burbuleni, după coasta dealului din apropierea comunei.
Din cinci părţi se poate intra cu carul în comună: de către Poieni, Găureni,
Salva, Mocod şi Curtuiuş. Sunt 15 strade numite de către popor uliţi, şi o piaţă.
Două străzi, mai principale, sunt pavate cu piatră şi pe laturi au şanţuri. Celelalte
sunt uliciori mai strâmte. Piaţa e în centrul comunei, în formă de trapez, cu o
latură de 65 m lungime şi alta mai scurtă, de 45 m. în timpul graniţei militare
aici se concentra Compania a 11-a de grăniceri şi din timpurile vechi şi până în
anul 1870 aici se ţinea, în fiecare duminică, un târg săptămânal.
La început s-au clădit casele pe lângă coastele dealurilor, pentru că şesul
era cuprins de apă, lacuri şi tot felul de arbori. Cu timpul s-a curăţit teritoriul,
au stârpit lacurile şi au regulat cursul celor două ape ce se întrunesc aici, din care
cauză şi casele sunt clădite şi situate cam neregulat. Astăzi în comună se află peste
tot 297 edificii cuprinse sub 312 numere şi anume 28 case de piatră, 269 case de
lemn, dintre care 247 acoperite cu draniţe şi 50 cu paie, acestea din urmă sunt
rămăşiţe din timpurile vechi, pe când era şi acea datină că grajdurile se clădesc la
Geografia României, voi. L Ed. Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1983, pp. 29-50.
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stradă, iar casele îndărăt, spre grădină, ferestrele caselor se făceau mici de tot şi
pe lângă aceasta se înţepeneau în ele craci de lemn tari.
Această comună foarte veche e amintită în literile statutare a conven
tului mănăstirei din Cluj, din 21 Ianuarie 1440, sub numirea Zagra, împreună
cu alte comune de pe Valea Someşului. Sub această numire se află în toate
documentele vechi străine, precum şi în unele româneşti din anii 1691, 1698,
1723. Numirea vine de la cuvintele slave Za-spre şi gara-munte, şi aşa " Zagra" ,
spre munte, satul de munte.
în această monografie, pe bază de tradiţiune, se zice că comuna Zagra,
în trecutul îndepărtat, a fost aşezată în locul de sus, mai la început, că înainte de
venirea saşilor în Ardeal a fost pe locul unde acum este comuna săsească Tărpiu
(Trependorf). Nu este îndoială că aceasta aşa a trebuit să fie, căci zăgrenii, mult
timp după venirea saşilor, au lucrat pământul cu aceştia dimpreună, la Tărpiu,
iar saşi au lucrat loc aici, la Zagra, pe partea de hotar numită Vârtope. Totodată,
documentează această aserţiune şi acea împrejurare că, până în timpul prezent,
unele părţi de hotar de la Tărpiu încă tot mai poartă denumiri româneşti2•
Sub aspect ştiinţific şi metodologie, documentul descrie pe scurt
geografia şi istoria comunei, într-un mod logic, fără ezitări şi confuzii, oferind
numeroase informaţii legate de:
- aşezarea geografică a comunei, faţă de punctele cardinale, organismele
hidrografice şi unităţile de relief (e situată spre nord, de-a lungul văii, pe ambele
ţărmuri, la poala unei ramificaţii de munte);
- situaţia terenului (pământ apătos);
- condiţiile de mediu (trestie, raţe sălbatice);
- acces, geometria şi starea tramei stradale (se poate intra cu carul,
străzi/uliţe pavate, piaţă de formă trapezoidală);
- funcţiunile pieţei (târg săptămânal);
- amenajări edilitare şi elemente de urbanism (curăţirea teritoriului,
stârpirea lacurilor, regularizarea cursurilor de ape, amplasarea şi caracteris
ticile edificiilor);
- elemente etnografice (amplasarea şi dimensiunile gospodăriilor în
timpuri vechi);
- atestarea comunei, explicarea oiconimului, referinţe social-istorice.
Analizând aceste text, ni se pare oportun să recunoaştem genialitatea
cărturarului, în exprimarea faptelor geografice, într-o perioadă când de-abia
se aşezau bazele metodologice ale geografiei moderne româneşti. Fără să
fie angrenat în vreun curent geografic, fără să fie dominat de vreun orgoliu
meschin, iscat de tendintele
vremii, Nestor Şimon extrage informatia
, din teren,
,
o procesează cu mijloace tehnice avansate şi o redă succint, logic şi operativ,
trasând coordonatele structural-funcţionale şi imagistice ale locului respectiv.
Trebuie să subliniem faptul că, în cadrul colecţiei de manuscrise mai sus
menţionate, Nestor Şimon, descrie din perspectivă geografică arealele montane
Nestor Şimon, Descrieri geografia şi tapografice, la Serviciul Judeţean Bistriţa-Năsăud al Arhivelor
Naţionale, colecţia Iulian Mllrţian, dosar 10, filele 172-174.
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din cadrul fostului regiment grăniceresc năsăudean, scoţând în evidenţă aspecte
geomorfologice (limite, orohidrografie, parametrii geomorfometrici, procese
morfosculpturale), hidrografice (sisteme hidrografice, izvoare, afluenţi), bioge
ografice (structura şi repartizarea covorului vegetal), precum şi aspecte de ordin
practic, legate de valorificarea pădurilor şi păşunilor din regiunile respective3•
De asemenea, trebuie menţionată bogăţia toponirnică din cadrul acestor manus
crise, care a fost valorificată prin intermediul unui dicţionar toponimic4.
în concluzie, la hotarul dintre secolele XIX şi XX, preocupările lui
Nestor Şimon pentru zugrăvirea instituţiei de graniţă se materializează şi în
domeniul geografiei, prin manuscrise care se înscriu pe linia geografiei istorice
şi regionale, oferind informaţii relevante despre cadrul natural, social-economic
şi istoric al perioadei respective. Din perspectivă metodologică, fenomenele şi
entităţile geografice sunt abordate analitic şi sintetic, fiind comparate între ele şi
raportate permanent la contextul social-economic al epocii în care se integrează.
Prin urmare, chiar dacă nu era conştient de acest fapt, Nestor Şimon işi aducea
contribuţia la fundamentarea arsenalului metodic al geografiei regionale şi
istorice din România.
Opera lui Nestor Şimon reprezintă o adevărată geografie a spaţiului
ocupat odinioară de Regimentul al II-lea de graniţă cu sediul la Năsăud, pe
care s-a clădit ulterior conceptul de Ţara Năsăudului5• Pregătirea culturală şi
iscusinţa cercetătorului, dublate de sentimentul apartenenţei la pattem-ul istoric
al acestor locuri, ii asigură lui Nestor Şimon accesul la încărcătura geografică a
spaţiului vital reprezentat prin teritoriul graniţei năsăudene şi o poziţie privile
giată în galeria celor care s-au preocupat de aceste meleaguri.
Cu toate că Nestor Şimon nu este menţionat oficial ca unul dintre precur
sorii geografiei istorice şi regionale româneşti, valoarea manuscriselor semnate
de acest cărturar năsăudean este remarcabilă, iar acestea, prin mesajul geografic
pe care il conţin, pot fi considerate un izvor important de inspiraţie în cercetarea
anumitor aspecte geografice din perioada contemporană, referitoare la arealul
fostului Regiment grăniceresc năsăudean.
Lucrări publicate de autor:
1. Cartea de Aur a basericei romanesci gr. catolice din Ragla (comit. Bistriţa
Năsăud), Ed. Preotului Român, Ousiu/Gherla, 1888.
Ibidem, f. 1-79; vezi şi Ioan Bâca, " Contribuţia dorumentelor de arhiDă la runoaşterea geografiei judeţului
Bistriţa-Năsăud", în "Arhiva Someşană", Ni!săud, seria III, V, 2006, pp. 419-428.
Nestor Şimon, Dic,tionar toponimie, volum ingrijit de Ioan Mureşan_ Adrian Onofreiu şi Mircea
Prahase, Ed. Napoca Star, Ouj-Napoca, '2IXJ7, passim.

Chiar dacă apreciem acribia ştiinţifică a tezei de doctorat, nu suntem intru totul de acord cu extensia
ariei geografice a zonei foste militarizate, incluzAnd insă accente de extindere a spaţiului, cel puţin
"
la nivel mentaL la o arie teritorială mai vastă. Anumite zone, Valea Ilişua, cu "bome limitative
localităţile Căianul Mic, Spermezeu şi Târlişua, sunt încadrate in mod forţat, elin perspectiva
cercetării istorice. O mai bună corelare a instrumentelor de cercetare a istoriei cu cele geografice şi
"
analiza incepută dinspre "ceea ce a fost'' spre "ceea ce s-a păstrat la nivel mental , pot deschide o
direcţie de studiu deosebit de interesantă in viitor. Vezi Oana-Ramona Dovan, Ţara Năsăudului, Ed.
Presa Universitară Oujeană, Ouj-Napoca, 'li'IJJ.
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2. Mun#i Rodnei. Note critice asupra dizertaţiunii d-lui. Meru#u Vasile,
profesor substitut în Năseud, scrisii în limba maghiară despre Munţii Rodnei,
Braşov, 1904.
3. Vasile Naşcu. Viaţa şi faptele lui în legătură cu luptele grăniţerilor
năsăudeni pentru asigurarea averilor şi fondurilor grănicereşti, Ed. Librăriei
M. Onişor, Năsăud, 1911.

Lucrări publicate postum:
1. Nestor Şirnon, Dicţionar toponimie, volum îngrijit de Ioan Mureşan,
Adrian Onofreiu, Mircea Prahase, Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca, 2007.
2. Nestor Şimon, Starea regimentului şi evenimentele din anii 1848-1849,
editori Ioan Mureşan, Adrian Onofreiu, Mircea Prahase, în Arhivele-mărturii ale
trecutului, Ed. Mesagerul, Bistriţa, 2007, pp. 49-305.
Studii şi articole publicate de autor:
1. Buna credinţă a patrioţilor noştri, în "Tribuna" , Sibiu, anul IT, 1885,
nr. 131, p. 1 .
2 . Câteva cugetări despre starea noastră economică şi culturală, în
" , iunie 1886, pp. 42-46.
Transilvania
"
3. Unu cuvântu către urmaşii foştilor grăniceri din regimentul ] şi al li-lea
românescu de la Năsăud şi Orlat" , în " Gazeta Transilvaniei" , nr. 115/1887;
"
"
"Tribuna , nr. 119/1887; "Telegraful Român , nr. 57/1887.
"
4. Valachi civiliza#, în " Tribuna , nr. 133-142/1891.
5. Cibleşulu, în " Minerva" , Bistriţa, nr. 1/1892, pp. 3-4.
6. Locotenentul George Pop din Leşu, în " Minerva" , nr. 15-19/1892.
7. Unele evenimente mai importante din istoria teritoriului ce formează astăzi
comitatul Bistriţa-Năsăud, în " Minerva" , nr. 1/1893, p. 23; nr. 5/1893, p. 45.
8. Vasile Naşcu. Viaţa şi faptele lui, în " Revista Bistriţei" , Bistriţa, 1907,
nr. 30-33; 37-39; 41; 48; 51-52; 1908, nr. 26-28; 30-34; 36-52; 1909, nr. 7-9; 11-27;
29; 31-35; 37-41.
Studii publicate postum:
1. Adrian Onofreiu, Elena Darabont, Sorgintea Fondurilor grănicereşti
năsăudene. Mărturii documentare, (Formarea şi sorgintele de venite a fondului nostru
de provente a-lu confinariloru), în " Arhiva Someşană" Năsăud, seria a III-a, I,
2002, pp. 225-270.
2. Adrian Onofreiu, Nestor Şimon - manuscrise inedite (Câteva pagini
din trecutul Casinei române din Năsăud; Trei decenii din viaţa Despărţământului
"
"Asociaţiei Transilvane din Năsăud), în Ibidem, III, 2004, pp. 469-493.
3. Adrian Onofreiu, Nestor Şimon - " MUNŢII RODNEI " sau un alt mod
de toponimie, în "Studii şi cercetări etnoculturale" , Complexul Muzeal Bistriţa
Năsăud, Bistriţa, IX, 2004, pp. 211-239.
Lucrări şi studii despre personalitatea lui Nestor Şirnon:
Lucrări:
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1. Nestor Şimon. 1915-2005. Corespondenţă, volum îngrijit de Adrian
Onofreiu, Ed. Supergraph, Cluj-Napoca, 2005.
Studii:
1 . Adrian Onofreiu, Nestor Şimon - un istoric omis al graniţei năsăudene ",
în " Anuarul Arhivelor Mureşene,Târgu Mureş, 1, 2002, pp. 151-162.
2. ldem, Nestor Şimon -istoric al graniţei năsăudene, în " ArhivaSomeşană" ,
seria a III-a, 1, 2002, pp. 383-412.
3. ldem, Nestor Şimon - Omul şi opera, în Ibidem, Il, 2003, pp. 383-403;
4. ldem, Nestor Şimon - o posibilă colecţie arhivistică, în " Anuarul
Arhivelor Mureşene" , III, 2004, pp. 301-321.
5. Adrian Onofreiu, Contribuţii documentare privind realizarea lucrării
"
" Istoria Şcoalelor Năsăudene, în "Studii şi cercetări etnoculturale , Bistriţa, X,
2005, pp. 251-278.
6. Sorin Mitu, O necesară reparaţie morală: posteritatea lui Nestor Şimon, în
Arhiva
Someşană" , seria a III-a, Năsăud, IV, 2005, pp. 277-283.
"
7. Alin Şteopan, Nestor Şimon, parte a spiritului năsăudean, în Ibidem, VIII,
2009, pp. 233-241.
-

NESTOR ŞIMON, A SCIENTIST FROM NĂSĂUD, PRECURSOR OF
ROMANIAN REGIONAL ANO HISTORICAL GEOGRAPHY

Abstract
Nestor Simon was bom on January 6, 1862, in Ragla village, District of Năsăud
and passed away at January, 19, 1915 in Năsăud. He attended the Faculty of Law at the
University " Ferencz J6zsef" Cluj (1883-1887), where he obtained a Ph.D. "juris universi"
in 1897.
Since the period of study at the University of Cluj, Nestor Şimon began
operating history documentaries for the past of the border area in Năsăud, making
trips to places of former Border Regiment, to collect both documents and information
from those who were alive.
In the period 1899-1914 Nestor Şimon acting as secretary to government funds
of Năsăud border, where he tried to put in order the documentary.
Nestor Şimon's concerns about knowing the former border regiment of Năsăud
focused, in addition to socio-historical and geography of this land, whereas the natural
elements in the interplay with the human factor, have represented the support for the
events that were characterized this space of reference.
Thus, in his work, dedicated to this space descended from former Border
Regiment of Năsăud, we can find numerous items of historical and regional geography,
which even today provides important information about the socio-economic and
politica! situation of those times.
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"
"VIATA CA UN JOC - ASPECTE DIN VIATA
(."
ŞCOLARILOR DIN NASAUD IN A DOUA JUMATATE
A SECOLULUI AL XIX-LEA
1

'W

'W

A

Claudia Septimia SABĂ U
Spaţiul năsăudean a beneficiat încă de la sfârşitul secolului al XVIII-lea
de o reţea variată şi bine organizată de instituţii şcolare care au avut un impact
deosebit asupra vieţii cotidiene a locuitorilor teritoriului Regimentului II
românesc de graniţă (1762-1851), dar şi asupra " străinilor", a celor din afara
arealului geografic grăniceresc, absolvenţi ai acestor şcoli. Dacă problematica
invăţământului, concomitent cu modul de organizare şi funcţionare a şcolilor
năsăudene s-a bucurat de-a lungul timpului de o atenţie deosebită din partea
istoricilor\ viaţa de zi cu zi a elevilor, în afara şcolii, este prea puţin cunoscută.
Drept urmare, scopul acestui studiu este de a ilustra un capitol mai
puţin cunoscut din viaţa copiilor care au frecventat cursurile şcolilor năsăudene
- in special a Şcolii Normale - şi anume, modul cum aceştia îşi trăiau copilăria,
în afara orelor de clasă, urmărind, în principal, condiţiile de trai şi de studiu
ale acestora, dar şi activităţile extraşcolare şi jocurile practicate. Sursele folosite
au fost memoriile edite şi inedite ale şcolarilor care, la maturitate, şi-au pus pe
hârtie amintirile perioadei năsăudene (1. P. Reteganul, V. Gr. Borgovanu, Ilarie
Bosga şi Iuliu Moisil), dar şi diverse acte bisericeşti şi civile care reglementau
"
" copilăria ideală în Năsăudul celei de-a doua jumătăţi a secolului XIX.
Datorită, în special, Şcolii normale, a Preparandiei, a Şcolii de fete şi a
Gimnaziului (înfiinţat 1863), Năsăudul celei de-a doua jumătăţi a secolului XIX
Dintre studiile apărute în ultimii ani amintim: Mirela Andrei, Tnceputurile învăţământului
năsăudean. Şcolile triuiale, în "Arhiva Someşană" (în continuare "A. S."), seria a m-a, nr. 2,
Alba-Iulia, 2003, pp. 31-45; Aurelia Pop, Aspecte ale educaţiei gimnaziale. Examenul de maturitate
la Gimnaziul din Năsăud în perioada 1871-1910, în Ibidem, pp. 47-64; Idem, Starea şcolilor de pe
teritoriul fostului Regiment II de graniţă în perioada absolutistă (1851-1860), în " A. S.", seria a
m-a, nr. 4, Ouj-Napoca, 2005, pp. 117-138; Mirela Andrei,. Şcoala confesională năsăudeană în
timpul regimului politic dualist austro-ungar, în "A. S.", seria a m-a, nr. 5, Cluj-Napoca, 2006,
pp. 107-120; Aurelia Dan, Dinamica populaţiei şcolare de pe teritoriulfostului Regiment II românesc
de graniţă, în "A. S.", seria a m-a, nr. 6, Ouj-Napoca, 2007, pp. 79-100; ldem, Educaţie şi disci
plină la Gimnaziul din Năsăud, (în continuare Educaţie şi disdplină. . . ), în "Anuarul Asociaţiei
profesorilor de istorie din România", filiala Bistriţa-Năsăud, nr. 2, Bistriţa, 2007, pp. 117-130;
Idem, Repere demografice şi statistice privind dinamica populaţiei din şcolile grănicereşti năsăudene
în perioada 1867-1880, in Ibidem, seria a ill-a, nr. 8, Ouj-Napoca, 2009, pp. 117-129; Adrian
Onofreiu, Şcoala din Districtul Năsăud în a doua jumătate a secolului al XIX-lea - între deziderat şi
realitate, in "Studii şi cercetări etnoculturale", XIV, Bistriţa, 2009, pp. 13-54.
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era un " focar" de cultură spre care se îndreptau absolvenţii şcolilor săteşti, atât
băştinaşi, cât şi din celelalte sate foste grănicereşti, dar şi din restul provinciei
transilvănene dornici să îşi continue studiile şi " să se facă domni" : " Uliţa
gemea de oameni, mai ales străini ca şi noi (părinţi cu copii lor) veniţi din toate
părţile ţării: someşeni de pe la Rodna, - bârgăoani, toţi grăniţeri cu mintele
lungi şi albe, maramurăşeni cu gube sure, în cămăşi scurte şi cu curelele late
de tot; sălăgeni şi ungureni de pe la Satmar şi Baia Mare, cu gube albe; apoi noi
câmpenii, de pe la Cluj şi de pe la Murăş, cu sumane negre şi sure, cu cioareci
strâmţi şi în opinci cu curele [ . . . ]2" . De exemplu, în anul 1869, în oraş erau
veniţi la studiu 229 de elevi, dintre care doar 9 erau fete3•
Pentru cei veniţi din afara Năsăudului la " şcolile nemţeşti" , copilăria
în opidul de pe Someş începea în luna septembrie cu emoţia primului drum de
acasă: în care cu vite, în trăsuri cu cai, călări, pe jos, " cu desagii în spate şi lângă
ei câte o mamă ori un tată, asemenea cu desagii-n spate"4. Dacă în bagajul lui
llarie Bosga au fost doar: " un suman sur cu eline albe, pălărie, cămeşi, izmene,
o ladă şi o lacră [cutie, n.n.] cu brânză şi o pită mare" 5, lui V. Gr. Borgovanu, în
toamna anului 1859, părinţii i-au pregătit: " Haine şi schimburi: câte 4 rânduri
de albituri şi 2 rânduri de schimburi pentru pat, o perină şi un ţol gros de lână
curată; pe lângă suman, pieptar, cioareci, şapcă, merinzile trebuincioase pentru
câte o lună: o mierţă de grâu pentru pâine, 5-6 cupe de făină de mălai pentru
mămăligă, o berbincioară de brânză de oi de 4-5 fonţi, slănină, ouă, mere şi
prune uscate; 2-3 cupe de fasole boabe" 6• Şi bagajul lui Ioan Pop Reteganul, în
septembrie 1865, era compus din: sac cu făină, traistă cu fasole, " baraboi şi [ . . . ]
o ladă plină cu schimburi, slănină, brânză, ouă, poame şi câte şi mai câte. Apoi
[ . . . ] mai era pe căruţă o pernă, un ţol şi două lepedee" 7•
Impresia primului contact cu Năsăudul a fost copleşitoare atât pentru 1.
P. Reteganul: " Năsăudul roia de om când am ajuns noi. Atâţia copii deodată nu
văzusem în viaţa mea" 8, cât şi pentru Borgovanu: " Uliţa gemea de oameni, mai
ales străini ca şi noi (părinţi cu copii lor) veniţi din toate părţile ţării [ . . . ]. Parcă
şi azi văd această mare de oameni, aşezaţi cete-cete cu copilaşii lor aşteptând să
fie chemaţi la cancelarie pentru înscriere"9•
Spre deosebire de şcolile din Blaj care în aceeaşi epocă erau dotate
cu internate bine puse la punctl0, în Năsăud nu existau astfel de instituţii sau
V. Gr. Borgovanu, Amintiri din copilărie, Bucureşti-Braşov, 1907, p. 73.
Ioan Bolovan, Adrian Onofreiu, Viorel Rus, Familiile din Năsăud în anul 1869 (Contribuţii de
demografte istorică), Ouj-Napoca, 2010, p. 34.
Ioan Pop Reteganul, Amintirile unui şcolar de altădată, ed. Il, Ouj-Napoca, 2006, p. 35.
llarie Bosga, Monografia comunelor de pe Valea Bârgăului, mss., Ouj-Napoca, 1931, p. 4.
V. Gr. Borgovanu, ap. cit., p. 65.
Ioan Pop Reteganul, ap. cit., p. 33-34.
9
10

Ibidem, p. 36.

V. Gr. Borgovanu, ap. cit., p. 73-74.
Daniela Mârza, Aspecte din uiaţa eleuilor de la Blaj (sfârşitul secolului XIX - începutul secolului
XX), in vol. "9 ipostaze ale copilăriei româneşti. Istorii cu şi despre copii de ieri şi de azi"
(coordonator Luminiţa Dumănescu), Editura Book Access International, Ouj-Napoca, 2008,
pp. 137-139.
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locuinţe de închiriat. Toţi copiii veniţi din afara localităţii erau nevoiţi să îşi
găsească gazdă la familiile băştinaşe, care pentru " 3 zloţi buni şi o mierţă de
grâu" 11 sau câţiva ani mai târziu, pentru 6 fi. şi " o mierţă mare de grâu de paşti"
(taxe pentru jumătate de an), pupilii beneficiau de quartir (cartel)" într-o casă
"
cu ei" , de spălarea schimburilor şi de pregătitul mâncării din bucatele aduse
de ei de acasă12• De asemenea, dacă în timpul orelor de şcoală, autorităţile erau
cele care disciplinau comportamentul elevilor, în schimb, după ore, suprave
gherea comportamentului moral al acestora revenea, de asemenea, localnicilor
care îi primeau în gazdă13•
Prezentat într-o notă nostalgică şi cu o urmă de umor, " quartirul" lui V.
Gr. Borgovanu şi 1. P. Reteganul a fost departe de orice pretenţie de comoditate
şi igienă, cu toate că, după cum am spus şi mai sus, gazdele lor aveau datoria,
teoretic, de a le oferi condiţii optime de locuit, hrană gătită şi îmbrăcăminte
spălată şi aranjată. În realitate, lucrurile stăteau cu totul altfel şi autorii citaţi îşi
amintesc cum vara dormeau în podul cu fân de deasupra grajdului, iar iarna
în aceeaşi cameră cu gazdele şi cu toate obiectele de îmbrăcăminte aşezate la
uscat: cioareci, sumane, obiele, opinci pe rudă, lângă foc" ; Şi eram în casă
"
"
câte 6-8 şcolari cu p-atâţia căseni, iar casa nu prea mare" 14•
Recensământul întreprins la Năsăud în anul 1869 demonstrează
adevărul celor spuse mai sus, deoarece sunt numeroase cazurile de case cu
una sau două încăperi în care locuiesc 6, 7 sau 8 persoane, dintre care sunt
consemnaţi unul, doi sau chiar mai mulţi copii aflaţi în gazdă. De exemplu, pe
strada Principală, la nr. 360 se afla o casă compusă dintr-o cameră şi un antreu,
fără anexe gospodăreşti şi care găzduia pe lângă proprietar şi soţia acestuia, un
număr de 5 copii veniţi din afara Năsăudului. Sau pe strada Stârcului, la nr. 149
într-o casă compusă tot din cameră şi antreu, dar având şi 2 grajduri şi o şură,
locuiau proprietarul cu soţia şi 5 copii, la care se adaugă doi elevi în gazdă15•
Nici alimentaţia şcolarilor nu era prea grozavă, deoarece după prima
seară în care " mama Iftinie ne-a făcut o mare mămăligă, pe lângă care ne-a dat
lapte acru gros (ţuţui) şi a pus şi brânză de oi"16, treptat, proviziile aduse de acasă
se împuţinau şi eroii noştri erau nevoiţi să trăiască " mai numai cu pâine" 17• în
această situaţie erau toţii şcolari veniţi de departe la Năsăud: Câteva săptămâni,
"
cât ajungea de acasă trăia boiereşte, mânca pâinea cu slănină, mămăliga cu
brânză, baraboii şi fasolea cu unsoare, dar dup-aceea mânca mălaiul gol şi
mămăliga cu ceapă, iar baraboii ori fasolea nu mai vedeau unsoarea"18•
Cu toate că regulamentul şcolii cerea ca elevii să se prezinte la şcoală
tunşi scurt, spălaţi, curaţi la haine (sumanele închise)" 19, din sursele studiate,
"
11
V. Gr. Borgovanu, ap. cit., p. 65.
12

13

14

15
16
17

18

19

Ioan Pop Reteganul, ap. cit., p. 36.
Aurelia Dan, Educaţie şi disciplină. . . , p. 116.
V. Gr. Borgovanu, ap. cit., p. 65.
Ioan Bolovan, Adrian Onofreiu, Viorel Rus, ap. cit., p. 361, pp. 180-181.
V. Gr. Borgovanu, ap. cit., p. 76.
Ioan Pop Reteganul, ap. cit., p. 38.
II:Jidem, pp. 51-52.
V. Gr. Borgovanu, ap. cit., p. 78.
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se pare că aspectul exterior al acestora lăsa de dorit " Apoi hainele de pe noi
să le fi văzut! Că bunele găzdoi nu se prea omorau să ni le cârpească unde se
destrămau! " 20, astfel încât învăţătorii şi " domnii profesori" vor ajunge să se
plângă antistiei comunale că cei care " au şcolari şi studenţi în quartire nu-i
curăţesc, adică spală, ci câte 2-3 săptămâni îi lasă câte cu o cămaşă, harem că
"
dânşii sunt datori a griji de dânşii ca părinţi 21• Şi atunci nu este de mirare
că în aceste condiţii de trai râia (scabia) făcea ravagii între copii, vindecarea
implicând ungerea cu " neşte unsori sure puturoase" şi " scăldatul" la începutul
lui noiembrie la râul din fundul grădinii22•
Dar cea mai mare parte din timpul petrecut la Năsăud de autorii citaţi,
a fost la cursurile Şcolii normale din localitate, cursuri care se desfăşurau şi
înainte, şi după masă, şi bună parte din amintirile năsăudene ale celor doi
se referă la întâmplări petrecute în orele de şcoală, la materiile studiate şi la
dascălii deosebiţi care i-au îndrumat în cei patru ani cât au frecventat cursurile
acestei şcoli. Prima şi cea mai puternică impresie resimţită de amândoi autorii
în prima zi de şcoală a fost cea a diferenţei dintre copiii de grăniceri şi cei " de
ţărani" , adică cei din afara spaţiului fost grăniceresc: " Tot atunci am observat
"
şi marea deosebire dintre " ţărani (buhai) şi dintre " grăniţeri" , care ni se
înfăţişau, întru toate, mai superiori acelora"23•
Poreclit " ţăran buhai" şi " dubos" de către copilul hornarului din
Năsăud, în prima zi de şcoală, Reteganu, contrariat, află de la gazda sa că aşa
erau numiţi, dispreţuitor, oamenii şi copiii proveniţi din afara spaţiului fost
grăniceresc24• De altfel, Reteganu constată în următorii ani de şcoală că acest
"
" dispref' se datora şi abnegaţiei dovedită pentru şcoală de " bieţii ţărani , spre
deosebire de copiii năsăudenilor care deşi " aveau şcoala dinaintea nasului şi
nu duceau în veci lipsele ce le duceau băieţii veniţi din mari depărtări [. . . ] nu
prea-şi sfarmă capul cu învăţătură. Ce-i drept, p-acele vremuri nu prea erau
şcolari buni copiii năsăudenilor; şi care ţi s-ar fi părut că mai învaţă câte ceva,
numai te trezeai că-ntr-o bună dimineaţă, nu vine la şcoală, iar peste un timp
oarecare-i vedeai cu pipa-n dinţi şi cu biciul de-a umăr" 25•
Cei doi şcolari veniţi din afara spaţiului grăniceresc rămân impresi
onaţi şi de " aspra disciplină militărească" , moştenită din timpul funcţionării
Regimentului năsăudean, pe care o sesizează atât în comportamentul şi atitu
"
dinea dascălilor (" aceşti temuţi dascăli posaci ), cât şi în mijloacele punitive
folosite de către aceştia. De exemplu, era aspru pedepsit şcolarul care era
surprins în timpul cursurilor că nu vorbea doar în limba germană: " Cine era
tâmpositcă vorbeşte româneşte (sau ungurii ungureşte) era obligat să primească
"
" Zeichenul [o bucată de fier în formă de măgăruş, n.n.] şi să-I poarte tot cu
2ll
21
22
23
24
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Ioan Pop Reteganul, op. cit., p. 52.
Simion Lupşan, Adrian Onofreiu, (studiu introductiv, note şi text), Poruncile Primăriei
Năsăud.1863-1866, ed. a 11-a, Năsăud, 2006, p. 202.
Ioan Pop Reteganul, op. ci t , p. 46.
V. Gr. Borgovanu, op. cit., p. 75.
Ioan Pop Reteganul, op. cit., pp. 43-44 .
Imdem, p. 44.
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sine până se putea mântui de el. Dacă îl purta mai mult de 2 zile, era pedepsit,
fie cu arest, fie cu " schilling-ul" (un mănunchi de nuele de mesteacăn)"26•
Şi Iuliu Moisil aminteşte în memoriile sale despre disciplina severă
din şcoală, considerându-o consecinţă " a creşterii milităreşti din trecut, căci
învăţătorii erau unii foşti soldaţi sau fii de soldaţi grăniţeri în care se înfiltrase
spiritul sever militar" . Regulamentul şcolii era literă de lege şi drept urmare
toate abaterile mai grave (neînvăţarea) sau mai puţin grave ("nebuniile copilă
reşti" ) erau aspru pedepsite. Dacă în timpul săptămânii se adunau prea multe
încălcări ale acestuia, învăţătorii şi le notau şi apoi sâmbăta după-amiază se
proceda la " ispăşirea păcatelor: între cele patru clase era un coridor. Aici se
plimbau învăţătorii înainte de a intra în clasă. Aceste plimbări sâmbăta durau
mai mult, după care se intra în clasă şi după citirea catalogului se citea lista celor
păcătoşi în timpul săptămânii şi se scotea unul câte unul la catedră, unde după
ce i se făcea pomelnicul drăciilor, după gravitate se bătea cu "virgeagul", adică
cu nuiaua. Atunci auzeai strigăte, zbierete şi plânsete în toate clasele [ . . . ]" 27•
" Educaţia din şcoală, prin disciplină aproape militară şi prin învăţământ
regulat mai mult sau mai puţin raţional, era întregită prin educaţia religioasă
şi casnică" . Astfel, dacă în timpul săptămânii era obligatorie prezenţa la şcoală,
duminica şi în sărbători toţi elevii erau datori să meargă la biserică: " sâmbăta
la 4 ore p.m. la vecernie; iar duminică dimineaţa la ora 8, şi după amiază la 3, la
şcoală, şi de acolo la biserică, însoţiţi fiecare clasă de învăţătorul său" 28.
Din amintirile lui Iuliu Moisil aflăm că Iiturghia de duminică dimineaţa,
de la ora 8 până la 9, se făcea special pentru şcolarii năsăudeni, pentru cei din
şcoala primară, din gimnaziu, şcoala de fete şi preparandie. " Mergerea la biserică
se făcea în ordine perfectă, doi câte doi. În biserică, şcolarii din şcoala primară
stăteau în partea dinainte la locul bărbaţilor, cei mari, din gimnaziu, în locul
dindărăt al bisericii - locul femeilor. Şcoala de fete în scaunele dintre locul bărba
ţilor şi al femeilor. Şcolarii din clasa a VII-a şi a VIII-a precum şi preparanzii, în
stranele de lângă altar, fiindcă ei cântau, citeau stihoavnele, apostolul etc."29.
în afara orelor de curs şi de timpul dedicat bisericii, elevii năsăudeni
îşi petreceau timpul şi cu diverse activităţi extraşcolare şi jocuri, în funcţie de
anotimp.
Toamna " ne desfătam la culesul merelor, perelor şi prunelor din
bogatele grădini cu cele mai nobile varietăţi de arbori fructiferi. [ . . ] Tot toamna
se fierbea " chisăliţa" (silvoiţa) din prune, la care ajutam şi noi copiii şi elevii,
desghiocând prunele în câte 2-3 seri şi apoi la fiertul lor, învârteam ţinând cu
lopata de lemn până se întărea chisăliţa, sara târziu" 30•
Mai târziu, după ce se recolta porumbul de pe câmp, localnicii se
adunau seara şi se ajutau reciproc la desfăcatul cucuruzului, operaţiune la care
participau şi copiii şi unde, la lumina lămpii, se spuneau diverse cântece şi
.

V. Gr. Borgovanu, op. cit., p. 80.
SJANBN, colecţia Iuliu Moisil, dos. 213/6, f. 38-39.
V. Gr. Borgovanu, op. dt., p. 108.
29 SJANBN, colecţia Iuliu Moisil, dos. 213/6, f. 39-40.
30 Ibidem, f. 41-42.
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poveşti: " Iar eu nu mă culcam niciodată [1. P. Reteagnul, n.n.], până nu mergea
cel mai de pe urmă desfăcător, nu cumva să treacă fără mine vreo horă, vreo
cimilitură. Ba, mergeam însumi prin vecini, unde ştiam că este cucuruz de
desfăcut, numai să aud poveşti" 31•
După ce îngheţau râul Someş, Valea Caselor şi " Bălhuiul" - o baltă
mare lângă râul Someş" , Iuliu Moisil reconstituie în amintirile sale " sezonul de
patinat", " de care nu ne mai săturam, până noaptea târziu" . Moisil a deprins
tainele acestui sport folosind patine de lemn, lungi cât piciorul şi late de
vreo patru centimetri, cu găuri pentru sforile sau curelele cu care se legau de
picioare, şi abia după ce şi-a făcut " ucenicia" pe străzile Năsăudului, a trecut la
cele din oţel pentru gheaţă.
Pe lângă acest sport, învăţatul năsăudean îşi aminteşte şi de săniuş,
inaugurat imediat după ce " da şi zăpada", când " ne luam săniuţele, gata de
cu bună vreme, şi ne dam pe ridicăturile formate de strada principală faţă de
împrejurimi sau pe dealurile din partea de nord ale Năsăudului"32• Reteganu
mergea la săniuş, de obicei, duminica şi în sărbători, după slujbă, împreună cu
fetele şi băieţii învăţătorului Basil Mureşanu, pe săniuşul făcut chiar în grădina
acestuia: " Atunci cel din urmă striga " gata" şi eu îmi ridicam călcâiele din omăt
şi dam vânt săniuţei, care mergea repede pe săniuş la vale. Bucuria noastră! Se
mai întâmpla din când în când să ne şi răsturnăm, dar nu era nici un val. Ajunşi
din jos, sania se oprea în tufele cele de salcă din dunga râului" 33•
Alt joc practicat de Moisil împreună cu prietenii săi era " de-a soldaţii" ,
joc născut din dragostea pentru armată pe care o aveau toţi copiii de vârsta lui:
"
" Aveam în grădina noastră o uscătoare de prune - " coşniţă - care era arsenalul
nostru, plin cu puşti şi săbii de lemn lucrate de noi copiii şi aţe şi chipuri de
hârtie colorată. Executam adevărate lupte şi în focul războiului de multe ori ne
atacam prea violent şi luptele se sfârşeau uneori serios şi cu răni sângeroase"34•
Conform răspunsului dat de parohul Rebrişoarei, Ştefan Buzilă, la
chestionarului lui B. P. Haşdeu şi publicat în " Tribuna" în anul 1891, " reper
toarul" jocurilor practicate de copiii din "jurul Năsăudului" în a doua jumătate
a secolului al XIX-lea era mult mai variat decât indiciile oferite de sursele
memorialistice studiate. Copiii se jucau: "motroaşca sau mâţa oarbă" (un copil
se lega la ochi să nu vadă şi ţinea aceea " legătoare pe ochi" până prindea un
alt copil şi i-o da aceluia); "deapusele" (" şed toţi copiii şir, iar altul mijesce,
adică nu-i iertat să se uite până când un al 3-lea copil pune un obiect oare-care
la unul dintre ceilalţi în mână. Mijitorul apoi vine şi caută la un copil: dacă nu
află obiectul, mijesce din nou, şi tot aşa până află obiectul la prima căutare" );
"
" de-a congaru (se prindeau mai mulţi copiii, unul de spatele celuilalt, până
când se făcea un şir lung; era numit apoi un congar care tot umbla ca să prindă
vreun copil, însă era greu pentru că toţi erau apăraţi de cel din frunte care era
"
" mama ; de obicei cei mai expuşi erau cei din spate care deşi strigau: " Cluc,
31
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Ioan Pop Reteganul, ap. cit., p. 50.

SJANBN, colecţia Iuliu Moisil, dos. 213/6, f. 42.
Ioan Pop Reteganul, ap. cit., p. 59.

SJANBN, colecţia Iuliu Moisil, dos. 213/6, f. 44.
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Cluc, Cluc,/ De la mama nu mă duc" , aceştia erau primii prinşi şi abia după ce
"
"
" congarul ii prindea pe toţi cei din şir, jocul se relua); "aproape de ponihos
(un copil trebuia să afle locul în care erau ascunse nouă beţe şi pe măsură ce le
căuta, ceilalţi copiii ii strigau " aproape ponihos" ; " dacă le găseşte, svârle cu ele
după copii şi pe care 1-a ajuns vreun băţ aceluia i se leagă ochii. Dacă nu găsesc
beţele sau dacă nu nimeresc pe nici un copil cu vreun băţ, rămâne tot el" ); "de-a
porcu" (era un joc practicat cu deosebire de copiii care mergeau cu vitele la
câmp şi presupunea, pe scurt, ca unul dintre copii să introducă " porcul" - care
era o bucată de lemn - într-o gaură săpată în pământ, în timp ce ceilalţi copii
loveau " porcul" pentru a nu nimeri groapa) 35•
Când se apropiau sărbătorile Crăciunului, după terminarea exame
nelor de iarnă, şcolarii veniţi din afara Năsăudului mergeau şi işi petreceau
vacanţa acasă, moment descris cu mare bucurie, atât de Borgovanu, cât şi de
Reteganu.
Evocând amintirile sale din vacanţa de iarnă, V. Gr. Borgovanu nu ne
oferă amănunte despre obiceiurile de sărbători, ci despre activităţile întreprinse
de el pentru a ajuta în gospodăria părinţilor: " în vacanţa Crăciunului ajutam
slugii la adăpatul vitelor, eu ţesăleam viţeii, eu le dădeam de mâncare, ajutând
slugii să ducă, când trebuia, nutreţul de la şirezi la poiată; uneori, când nu era
frig, mă lua tatăl meu chiar şi la pădure cu carul, unde stăteam pe lângă boi,
până ce încărca cu sluga lemnele" 36•
Spre deosebire de Borgovanu, atât 1. P. Reteganu, cât şi Iuliu Moisil
dedică pagini bune din amintirile lor pentru descrierea obiceiurilor de Crăciun,
desfăşurate la Reteag, respectiv Năsăud. Dacă pentru primul autor, marea
bucurie a sărbătorilor de iarnă era mersul la colindat " din inserat în zori şi din
zori în inserat", "că omul dacă e tânăr şi nu colindă e ca blidul ăl ruginit, ori ca
roata covaciului din Coldău, că el zice că-i d-argint, iar ea-i de pleu stricat" 37,
pentru fiul vicarului Grigore Moisil cea mai mare bucurie era obiceiul tăierii
porcilor - " Zilele acestea erau iarăşi pentru noi copiii, zile de bucurii, ajutam
şi noi cu ce puteam şi în schimb ne da coada pârjolită, iar seara ne desfătam
la cârnaţii proaspeţi şi " călbaşii" cenuşii, dreşi cu struguraşi (stafide) şi fripţi
aşa de bine că sconţănia [scârţăiau, n.n.] - şi aşteptarea lui Moş Crăciun: " În
ajunul Crăciunului, sara când se aprindeau lumânările, sosea şi Moş Crăciun
cu nuiaua şi cu sacul plin de jucării, mere aurite şi turtiţe de miere. Părinţii
primeau pe Moş Crăciun cu bucurie şi-1 introduceau în odaia unde ne aflam
noi copiii. Aici ne punea să recităm mai întâi rugăciunile, să informăm despre
purtarea noastră pe care o răsplătea după merit cu nuiaua sau cu bunătăţile din
sac sau cu amândouă. Mie fireşte imi plăceau şi turtiţele, iar dintre jucării, mai
ales soldaţii şi tunurile"38•
35
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Ştefan Buzilă, Răspuns la cestionarul domnului B. P. Haşdeu pentru " Etymologicum magnum
"
Romaniae", publicat in "Tribuna , nr. 153-159, Sibiu, 1891 şi reprodus in "Studii şi cercet\ri
etnoculturale", XIV, Bistriţa, 2009, pp. 167-192.
V. Gr. Borgovanu, ap. cit., p. 110.
Ioan Pop Reteganul, ap. cit., pp. 53-54.
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După ce trecea iarna şi distracţiile ei, imediat când se desprimăvăra,
conform celor scrise de Iuliu Moisil, copiii din Năsăud, atât elevii veniţi la
studiu, cât şi cei băştinaşi hoinăreau " prin grădini, prin zăvoaie, prin împre
jurimile încântătoare şi păduroase ale Năsăudului" , aşteptând cu nerăbdare
să înceapă circulaţia plutelor pe Someş. Acestea veneau de la Şanţ, Rodna şi
Maieru şi se duceau pe tot Someşul mare până la revărsarea în Tisa şi pentru a
le vedea cum îşi fac trecerea " peste aceste zăgazuri periculoase" , copiii alergau
la râu, la " hăitaşul morii" sau la " hăitaşul lui Bărduf'39•
Vara, pe lângă plimbările pe dealuri pentru a culege fragi40, distracţia
favorită a copiilor era scăldatul, cu toate că în zona Năsăudului în a doua
jumătatea a secolului XIX se credea că acolo unde sunt vârtejuri în apă trăiesc
nişte fiinţe uriaşe numite " sorbgii" şi părinţii îi avertizau pe copii să nu facă
baie în acele locuri pentru că îi trag sorbgii în apă şi îi mănâncă41•
Poate că aceste superstiţii îi speriau pe cei mici, în schimb şcolarii, îndată
ce îşi terminau cursurile, o " tuleau" la Someş la " hăitaş" sau la " canalul morii" :
" Pentru mine [Iuliu Moisil, n.n.] era foarte plăcut, fiindcă canalul curgea pe la
fundul grădinii noastre, unde era şi unul din cele mai bune locuri de scăldat - )a
grădina Vicareşului" - şi imediat alături " la bortă " sau la " cioată" adică lângă un
copac mare din care nu mai rămăsese decât o bucată din trunchiul lui găunos.
De pe "cioată" noi copiii ne aruncam în apă peste cap, înotam după deosebite
sisteme, pe burtă şi pe spate, călcam apa cu picioarele ca să nu ne scufundăm, ne
cufundam cu capul în apă şi ne căutam unii pe alţii cu minutele şi cel mai viteaz
era cel ce sta mai mult timp sub apă"42• Pentru Borgovanu, amintirile legate de
scăldat nu sunt la fel de plăcute, deoarece " noi câmpenii nu ştiam să înotăm, ca
băieţii de pe lângă Someş, Şieu şi alte ape" şi întâmplarea în urma căreia a fost
aproape de înec l-a lecuit de scăldat până când a învăţat să înoate43.
Treptat, cu jocuri şi cu şcoală, anul de învăţământ se încheia în luna
iunie cu examenele de final de an, urmate de festivitatea de încheiere şi
premiera. După liturghia de la biserică de la ora 8 dimineaţa, şcolarii, părinţii
acestora şi profesorii se adunau la şcoală unde după discursurile oficialităţilor
locale, se citeau notele elevilor şi la urmă se făcea premiera " care consta în cărţi
şi alte obiecte de folos, de multe ori şi bani" . " Pe la orele 12 serbarea se termina
şi noi plecam veseli acasă. După masă, majoritatea copiilor plecau cu părinţii în
satele lor şi atunci Năsăudul " rămânea gol" ziceam noi" 44•
în " Registrul cu elevii premianţi ai Şcolii Normale din Năsăud" dintre
anii 1828-194845 erau însemnate pe lângă clasa absolvită, numele şi localitatea
de provenienţă a copiilor şi titlurile cărţilor sau publicaţiilor periodice primite
de aceştia la premiu (de cele mai multe ori fără a se indica autorul, tipografia
39
40

Il7idem, f. 46.

V. Gr. Borgovanu, ap. cit., pp. 99-101.
Ştefan Buzilă, ap. cit., p. 172.
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SJANBN, colecţia Iuliu Maisil, dos. 213/6, f. 48.
43 V. Gr. Borgovanu, ap. cit., pp. 91-92
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45
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sau anul apariţiei), împreună cu preţul lor. Din lectura acestui document am
reuşit să îmi fac o idee despre genul de cărţi pe care autorităţile şcolare le consi
derau obligatorii pentru lectura elevilor din cea de-a doua jumătate a secolului
al XIX-lea.
De departe, primul loc în rândul cărţilor oferite drept recompensă
pentru rezultatele bune la învăţătură era ocupat de cele bisericeşti, de la cărţile
de rugăciuni, până la Istoria biblică" " Pintecostariul mic" , Epistolarul" , Noul
"
"
"
testament" , Psaltirea" , Acatistierul" sau Octoihul" . Urmau cărtile cu subiect
"
"
"
istoric, de la lucrările de sinteză a istoriei românilor de genul Istoria Vest Ost
"
românilor a lui Oroviţeanu" , Istoria lui Marinescu" sau Istoria pentru copii
"
"
de Rîureanu", până la reconstituiri ale biografiei unor personaje istorice: Petru
"
Rareş de Marinescu" , Viaţa lui Vlad Ţepeş Vodă" , Viaţa lui Mihai Viteazul" .
"
"
Sunt numeroase şi titlurile lucrărilor de geografie (atât manuale, cât şi cărţi
de călătorie), matematică ( Metoda calculaţiunii" ), limba română (,,Sintaxa
"
lui Munteanu " ), limba germană şi pedagogie ( Tabla pedagogică şi icoana
"
gimnaziului Braşov" ). Din categoria beletristică şcolarii primeau volume de
poezii ( Poezii populare ale românilor" , Versuri de Anton Pann" , Poeziile
"
"
"
lui Mureşianu" etc.), volume de cântece (" Colinde" , Melodii româneşti
"
de Bolintineanu", Magazin de cântări naţionale" ş.a.), romane de aventuri
"
( Robinson Crusoe" , " Dan Quijote" etc.) şi cărţi de poveşti ( Basmele" lui
"
"
Ispirescu, " Poveştile ardeleneşti" ale lui 1. P. Reteganu). Uneori primeau şi publi
caţii periodice ( Biblioteca săteanului român" , " Amicul poporului" etc.), lucrări
"
de economie ( Economia compusă de Rasiu" , Curs de grădinărit" , Agricultura
"
"
"
practică de Vintilă" ) sau cărţi educative ( Cinsteşte părinţii" , Purtarea de bună
"
"
cuviinţă" , Datoriile copiilor" , Curs de igienă poporală" etc.).
"
"
Cu cărţi sau fără cărţi în trăistuţe, şcolarii năsăudeni se întorceau acasă
pentru a se bucura de lunile de vacanţă, aşa cum fac Borgovanu şi Reteganu,
care menţionează în amintirile lor şi momentul încheierii primului an şcolar la
Năsăud şi al întoarcerii acasă. în timpul lunilor de vară eroii noştri îşi ajutau
părinţii la treburile gospodăreşti, " trebuia adese că ies cu 2-4 viţei mici la
păşune", dar se şi bucurau de petrecerile şi jocurile organizate în sat, astfel
încât toamna, despărţirea de satul natal era grea: " [ . . . ] de aceea nu fără regret
mă despărţeam toamna de sat, când trebuia să plec la şcoală, în streini"46•
Sursele studiate ne-au permis să reconstituim scurte fragmente din
viaţa de zi cu zi a elevilor năsăudeni sau altfel spus, modul cum şi-au trăit
anii de şcoală, în afara şcolii. Pentru că în afara memoriilor, documentele de
arhivă sunt destul de sărace în astfel de informaţii, fără pretenţia de fi acoperit
întreaga paletă a activităţilor cotidiene ale şcolarilor năsăudeni, în acest studiu
am punctat doar câteva elemente ale copilăriei acestora în Năsăudul celei
de-a doua jumătăţi a secolului XIX: impresiile începutului şi sfârşitului de an
şcolar, condiţiile de trai, jocurile şi activităţile extraşcolare. în cuprinsul unor
studii viitoare vom încerca să adăugăm noi elemente care să completeze şi să
întregească imaginea vieţii extra-şcolare a copiilor care au trăit, chiar şi numai
temporar, în Năsăud pe parcursul secolului al XIX-lea.
1

46

V. Gr. Borgovanu, op. cit., p. 97.
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CLAUDIA SEPTIMIA SABĂU
"LA VIE COMME UN JEU" - DES ASPECTS DE LA VIE DES ECOLIERS DE
NĂSĂUD PENDANT LA z�m• MOITIE DU XIX�m• SIECLE

Resume
La region de Năsăud a benefide, depuis la fin du 18�m•, d'un riche reseau bien
organise d'institutions scolaires qui ont eu un impact remarquable sur la vie quoti
dienne des habitants du territoire du Regiment Il roumain de frontiere (1762-1851).
Parce qu'il y a une biographie variee concemant la maniere d' organisation et fonction
nement de l'enseignement de Năsăud, le but de cette etude est d'illustrer un chapitre
moins connu de la vie des enfants qui ont frequente les ecoles de Năsăud et surtout la
maniere dans laquelle ceux-ci vivaient leur enfance, hors 1' ecole, en voyant les preoccu
pations qu'ils avaient, les jeux qu'ils jouaient, les livres qu'ils lisaient.
Les sources employees ont ete les memoires des ecoliers qui, arrives a 1'âge mfrr,
ont ecnt leurs souvenirs de la periode de Năsăud (1. P. Reteganul, V. Gr. Borgovanu et
Iuliu Moisil), mais aussi des actes differents des eglises et civils qui reglementaient
"l'enfance ideale" a Năsăud dans la 2m. moitie du 1geme siecle.
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ION CIOCAN - ÎNSEMNĂRI POLITICE
Iosif UILĂCAN
Timpul, acest judecător şi orologiu, necruţător şi impasibil, a reţinut
puţine aspecte din activitatea politică a lui Ion Ciocan, personalitate ieşită
din atât de pomenita zonă grănicerească năsăudeană. După anul 1918, nu
era tocmai indicat ca cei care au beneficiat de ajutorul lui să se arate recunos
cători, într-un fel sau altul, fie şi prin menţinerea amintirii lui în conştiinţa
publică. Născut la 19 februarie 1850 în localitatea Mocod, cu studii superioare
la universităţile Imperiului Austro-Ungar, calificat pentru şcolile medii în 1878
- limba şi literatura română, geografie şi istorie - Ion Ciocan revine la Năsăud,
unde se va impune rapid în mediul intelectual. Profesor suplinitor în 1878 la
Liceul din Năsăud, director din 1880, Ion Ciocan va alege însă cariera politică.
Participă alături de Ioachim Mureşianu, din partea cercului electoral Năsăud,
la Conferinţa de unificare a Partidului Naţional Român, la Sibiu, în 12-14 mai
1881 . Este o luare de contact tangenţială şi fulgurantă cu mişcarea naţională din
Transilvania1•
Destinul politic a lui Ciocan va fi altul. Membru al Partidului Liberal
din Ungaria, multă vreme partid de guvernământ, Ion Ciocan a dat dovadă de
un realism politic remarcabil, necesar în acele timpuri pentru o personalitate
a cărei ambiţie era de a ieşi din anonimatul provincial. În anul 1884 îşi depune
candidatura la alegerile parlamentare în cercul electoral Năsăud, ignorând
opinia generală din zonă de respectare a " pasivismului", poziţie politică
oficială a Partidului Naţional Român. Nu va ajunge deocamdată deputat,
pentru că interesele politice, " superioare" , ale partidului de guvernământ, îl fac
să-şi schimbe atitudinea. La solicitarea telegrafică a primului ministru, Kâlmân
Tisza, renunţă la intenţia de a deveni deputat, tot el mijlocind candidatura lui
Gustâv Vizsolyi în cercul electoral Năsăud, şi reprezentându-1 în alegeri pe
liderul Partidului Liberal, care căzuse în cercul său de alegere2•
Un serviciu politic de care partidul de guvernărnânt va ţine seama. La
16 decembrie 1885, Ion Ciocan este numit de către comitele de Bistriţa-Năsăud,
Desz6 Bânffy - atunci şi comisar guvernamental extraordinar în problema
fondurilor şcolare -, preşedinte al Fondurilor grănicereşti: central şcolar şi
de stipendii. Problema statutelor fondurilor şcolare a fost una din cele mai
agitate pentru fosta zonă grănicerească. Unui exclusivism românesc declarat şi
Vezi informatii despre biografia şi activitate profesională a lui Ciocan la Arhivele Naţionale,
Direcţia Judeţeancl Bisbiţa-Năsăud (in continuare ANDJBN), fond Ion Ciocan, dosar 77, f. 1.
Din comitatul Bistriţa-Năsăud, in "Observatorul", An VTI, nr. 46 din 21/9 iunie 1884.
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susţinut făţiş, chiar dacă afirma o poziţie incontestabilă, guvernul maghiar i-a
opus intrasigenţa lui Bân.ffy, numit de presa românească " paşa de Bistriţa" . La
mijloc se plasa Ion Ciocan, în calitatea lui de preşedinte al Comisiei adminis
trative a Fondurilor şcolare. Acesta, cu un remarcabil simţ al realităţilor, a
demarat proiectul de construire a unui nou edificiu pentru Liceul din Năsăud.
La 4 octombrie 1888 impozanta clădire era inagurată cu fast şi cu discursuri
curtenitoare faţă de oficialităţi. Amorul propriu al lui Bân.ffy era satisfăcut, dar
nu este mai puţin adevărat că Ion Ciocan este cel căruia îi revin meritele acestei
remarcabile realizări.
Avansarea politică a lui Desz6 Bân.ffy, din calitatea de comite de Bistriţa
Năsăud şi Solnoc-Dăbâca în cea de preşedinte al Dietei, iar apoi de prim
ministru (1895-1899), s-a dovedit rodnică şi pentru Ion Ciocan. Din anul 1896,
Partidul Liberal îşi avea filială în Năsăud, condusă de profesorul Paul Tanco,
în care erau încadrati numeroşi intelectuali năsăudeni. În acel an, Ion Ciocan
a fost ales deputat dietal, pentru ca în 1898 să fie numit profesor la catedra de
Limba Română de la Universitatea din Budapesta. Pentru că legea de incompa
tibilitate cerea, în asemenea cazuri, depunerea mandatului şi prezentarea din
nou în faţa electoratului, Ion Ciocan va face acest lucru3• Alegerile dietale din
1896 şi 1898 nu au dat prea multe bătăi de cap lui Ion Ciocan. De liberalismul
original al ministrului preşedinte Bânffy avea a se plânge doar opoziţia. Or,
nu era cazul lui Ciocan. Situaţia acestuia se va schimba doar după ce steaua
lui Bân.ffy va apune. Noul prim-ministru, Szell Kâlmân, îl considera pe Ciocan
drept banfist, de aceea nu-l va sprijini la alegerile din anul 1901.
Poate încă insuficient orientat asupra mecanismului electoral din
Ungaria, supralicitându-şi forţele şi susţinerea de care beneficia în cercul
electoral Năsăud, Ciocan nu ezită să-şi depună candidatura la alegerile din anul
1901. Confruntarea electorală din 2 octombrie 1901, în care cei doi candidaţi
aparţineau aceluiaşi partid de guvernământ, pare, la prima vedere, să se
datoreze unei neînţelegeri. Se înfruntau candidatul de la centru al Partidului
Liberal, Beck Marczell, şi candidatul susţinut de organizaţia locală a aceluiaşi
partid, Ion Ciocan. Un afiş imens cerea alegătorilor din cercul electoral Năsăud
să se prezinte la alegeri şi să voteze pentru Ion Ciocan, finalul, uşor şovin,
având următorul conţinut, parte subliniat " Nu-ţi da votul. Nu-ti pune soartea
în mâna străinului" 4!
O parte din modalităţile prin care Beck va obţine mandatul parla
mentar vor fi devoalate de susţinătorii lui Ciocan în contestaţia depusă la Curie
(Curtea de Apel). O lege din anul 1899, numită " despre judecata curială" , permitea
prezentarea unor memorii prin care se putea cere anularea unor mandate
parlamentare, obţinute în condiţii de fraudă electorală sau de nerespectare a
tuturor cerinţelor legale. Dovezile în baza căreia a fost redactată petiţia au fost
adunate în cursul lunii octombrie 1901 de către apropiaţii lui Ciocan: Nestor
Şimon, secretar al fondurilor grănicereşti, Valeriu Vârtic, preot în Mocod şi alţi
1

4

ANDJBN, fond lan Ciocan, dosar 77, f. 158.
Ibidem, dosar 7, f. 3.
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intelectuali năsăudeni. Declaraţiile unor alegatori, cei mai mulţi ţărani, permit
a se formula concluzia că cel mai uzitat mijloc de obţinere a succesului electoral
era mita, bineînţeles pe lângă presiunile autorităţilor locale: protopretori,
primari şi notari. Suma oferită alegătorilor de către primari sau notari pentru a
vota cu Beck fusese, în cele mai multe cazuri, de 20 coroane. Numeroşi electori
au dat declaraţii scrise că li s-a impus să nu voteze pentru Ion Ciocan. Banii
primiti ca mită electorală de către unii dintre ei au fost restituiti, fiind predati
preo or din localitatea de domiciliu5• în depoziţiile scrise ale �cestora, au fo�t
menţionate şi numele altor alegători despre care ştiau cu siguranţă că au primit
bani, în schimbul votului pentru Beck.
De aici dăm cuvântul lui Ion Ciocan, publicând notiţele politice privi
toare la alegerile din anul 1903. Mandatul de parlamentar a lui Beck Marczell
a fost de scurtă durată. Arătat a fi incompatibil, a refuzat să se supună deciziei
comisiei parlamentare care delibera asupra cazului şi a renunţat la mandat.
Astfel, în cercul electoral Năsăud, se vor organiza în anul 1903 noi alegeri.
Fiind singurul candidat şi având acceptul primului ministru Szell Kâlmân,
Ion Ciocan va obţine un nou mandat dieta!. Notiţele politice le publicăm
respectând numerotarea lui Ciocan, cu observarea că ele au caracterul unor
însemnări zilnice, în perioada preelectorală. Fiind destinate uzului personal,
notele politice de mai jos au deseori şi un caracter laconic şi sunt presărate cu
numeroase prescurtări.

pl

Notiţe politice.
Alegerea de deputat dietal în Năsăud 1903. A legere supletivă în dclul dietei
convocate pe 24 X 1901-19066

1.
2.
3.
4.
5.

I
ln 2 X 1901 fu ales deputat în Năsăud Dr. Beck Marczel cu 391 contra 328 voturi.
Petiţia contra alegerii prezentată la Curia 1 XI 1901. Respinsă 10 I 1902.
Beck arătat ca necompatibil. Când? . . .. 1902. Prin cine?
La 19 I 1903 juriu în cauza Beck.
Nu acceptăfără abzice în 16 I 1903.
II

1. Gr[of] Bethlen PtiF îmi telegrafie din Budapesta în 17 I 1 903 să-l vizitez în 18 I
1903 în Bistriţa. Am mers. Mi-a comunicat: abzicând Beck s-a înţeles în Budapesta
cu cei din Clubul liberal şi cu Szell8 să candidez eu, mai ales că cercul mă vrea şi
aşa vreau să-mi dee satisfacţie; a rugat şi pe Dr. Gall şi pe Szerb9 să mă capaciteze
să primesc candidatura. l-am răspuns că primesc de mă vreau alegătorii, dar nu
umblu după deputăţie.
6
7
8
9

Ibidem, dosar 2, passim; dosar 6, passim.
Ibidem, dosar 181, f. 2-8.
Bethlen Pal, comite de Bistriţa-Năsăud in perioada 1891-1906.
Szell I<aiman (1843-1915) om politic liberal, prim-ministru (1899-1903).
Iosif Gall, George Szerb - lideri ai fostului Partid Moderat Român fondat de mitropolitul
Miron Romanul în anul 1884, atunci parlamentari.
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2. Gr. Bethlen doreşte săfie alegere unanimă. Va grăi cu Lâszlo10 etc. ln 24 I 1903 va
merge în Budapesta să raporteze. Se va întâlni atunci cu mine.
III
1. In 19 I 1903 convocări în Bistrita cu Dr. P. Tanco11• l-am comunicat cele ce-mi
spuse Bethlen. Se bucură. Ceru sif candidez. In Năsăud i-am spus că primesc, dacă
mă secundează; nu îmblu însă după deputăţie şi nu ţin nici programă, stând tot
pe cea veche.
2. ln 20 1 1 903 Lâszl6 fu chemat la Bethlen. În 1 8 1 1 903 fusese la Ammpady. Ambii se
pronunţaseră numai pentru mine. Aşa i-a spus şi lui Bethlen, care îi cere instrucţia să
supravegheze orice altă mişcare căcz doresc alegerea unanimă a mea. Laszl6 îmi referă.
3. In 20 şi 21 1 1903 cerură să candidez: Deac, Gheţie, Filipan, Pletos, Miiller, Luchi,
Wrich, Mihalaş, Moţoc, Tofan, Năşcuţ, Goldschmidt, Brecher, Pollâk12 etc., fiecare
deosebit. Le-am zis să facă paşii de lipsă căci eu trebuie să merg la începutul
prelegerilor universitare în Budapesta.
4. În 21 1 1903 plecai peste Bistriţa la Budapesta. In Bistriţa grăi cu Kuales şi
Scridon13. ln Dej cu V. Pop. In Gherla cu I. Georgiu şi O. Domide14• Pe drum spre
Cluj din Gherla mă întâlnii cu Ltiszl6, care mergea la o nuntă în Cluj; mi-a spus
că pe drum către Năsăud se întâlni cu BodcJl5 care din 18 1 1903 fu la Budapesta.
5. ln 23 1 1 903 dimineaţa sasii în Budapesta.
IV
1 . ln 23 1 1903 seara, în clubul liberal, toţi îmi gratulau cu bucurie.
2. Bethlen sosise aici şi mă căuta, auzind că-s în club. Nu mă află căci am stat puţin,
deoarece în Bistriţa ne înţelesesem să ne întâlnim numai în 24 I 1903 având să
grăiască el mai întâi cu Szell.
V
1. In 24 I 1903 mă întâlnii cu Bethlen în " Hungaria ", dimineaţa la 8 ore, căci de cu
seară îmi trimise vorbă prin 1. Gall să-I caut acolo dimineaţa.
2. De aici mersem la Dietă.
10
11
12

13

14

15

Protopretorul cercului administrativ N<'isăud.
Paul Tanco, profesor Ia Liceul din N<'isăud, preşedintele filialei năsăudene a Partidului Liberal.
Intelectuali n<'isăudeni, unii membri ai Partidului Liberal din cercul N<'isăud. Ciril Deac (18481909) vicar al Rodnei in perioada 1902-1909.
Godo&ed Kuales, deputat guvernamentaL sas de origine, ales de mai multe ori in cercul
electoral Bistriţa. Leon Scridon, vicenotar comitatens, cel mai important funcţionar de origine
română din comitat in perioada dualistă, viceprefect de Bistriţa-N<'isăud după Marea Unire,
mai apoi prefect al jud. Trei Scaune.
Canonici ai Episcopiei Greco-Catolice Gherla. Ioan Georgiu, fost coleg şi prieten a lui Ciocan
Ia liceul din N<'isăud, va ajunge vicar general episcopal.
Probabil Bod6 Kaiman, protopretor al cercului administrativ Năsăud până Ia sfârşitul anului
1901, artizan al victoriei lui Beck Marczell in alegerile parlamentare. S-a remarcat şi Ia alegerile
municipale din cercul administrativ Năsăud, in anul 1901, lista candidaţilor români fiind
învinsă in două randuri. Acele alegeri au fost invalidate, de asemenea, de două ori de către
Comitetul municipal Bistriţa-Năsăud. Şi-a pierdut postul in urma poziţiei lui Gavril Tripon
in Adunarea generală a Comitetului municipal şi in urma votului negativ dat de delegaţii
români in acel for comitatens, in luna decembrie 1901. Probabil şi Ion Ciocan să fi jucat un rol
in acest sens.
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3. Aici din toate părţile îmi gratulau, miniştri şi deputaţi. M. Bethlen şi alţii mi-au
spus că au reflectat să umble după cerc: Bamberger, Beck Lajos, Egyedi etc., Kuncz
din Cluj, secretarul de stat Wickenburg. Cu cei doi dintâi umblă Bod6 şi cercară
să înduplece pe Szell. Cu acest din urmă încerca cine? - partida lui Beck. In Club
toţi au fost deschişi numai pentru mine. Nu cutezară deci să candideze pe altul.
4. Bethlen grăi cu Szezi. Mi-a spus: " mindem rendben van " 16, adause însă că Szell
e supărat pe mine pentru că la alegerea trecută i-am spus că grăiesc oamenii că el
e deobligat lui Beck. Mi-a zis deci că dacă voiu să grăiesc cu Szell, să-i cer numai
sprijin moral, deoarece nici de spesele constituţionale nu vrea să ştie. Szell susţine
că eu şi oamenii mei am lăţit acea ştire despre el. Faptul este însă că o lăţiseră ca
mijloc de corteşire Gyorfy-Herzberg ca agenţi ai lui Beck!
5. l-am spus lui Bethlen că Szell e în eroare, iară ce priveşte spesele nu-i lipsă să dee,
căci alegătorii noştri îşi vor executa dreptul fără să capete bani.
6. Bethlen plecă la 2 ore acasă. La despărţire îmi zise iarăşi: " mindem rendben van,
oricum îl vom convinge". Imi ceru să-I caut în Bistriţa când voi merge la Năsăud,
căci are săfacă un reproş lui Szell, care cere ca Bethlen să nu se mestece în alegere,
fără să mă lase pe puterile mele.
7. Am cercat de trei ori în această zi să grăiesc cu Szell. N-am putut fiind ocupat în
Dietă unde-I atacau tare.
8. Seara, în club, Gr. Tisza17 mi-a spus că cumnatu-so Bethlen i-a spus că: " mindem
rendben van ".
VI
1. In 24 1 1903 seara mă candidară în Năsăud, avizându-mă pe mine, pe Podnaniezky
şi pe Szell.
2. N-am răspuns până ce nu voi grăi cu aceştia.
3. In 25 1 1903 Podnaniezky gratulându-mă cu bucurie mi-a spus că a răspuns
alegătorilor.
4. Cu Szell n-am putut grăi până în 28 1 1903 căci fusese la Viena şi apoi în Casa
Magnaţilor18•
VII
1 . In 2 8 1 1903 îmi spuse br. Sykerletz că Szell a trimis răspuns alegătorilor la
telegrama primită. l-am mulţumit, dar i-am spus că tot voiu să grăiesc cu Szell.
2. Seara, în 2 7 1 1903, văzui că Szell vrea să grăiască cu mine în club. Nu i-am dat
însă ocaziune. Când grăia cu Veczi trecui pe lângă ei şi mi-a dat mâna.
3. Atunci am scris şi trimis lui Dr. P. Tanco epistola următoare: Frate Pavele!
Am primit telegrama prin care mă înştinţaţi că adunarea alegătorilor din cercul
Năsăud, în unanimitate, m-a proclamat de candidat de deputat pentru acel cerc.
Am primit-o însă sâmbătă noaptea, târziu. Din această cauză n-am putut să vă
răspund îndată, iar mai târziu - după ce aţi primit răspuns şi de la Podnaniezky
- n-a avut înţeles alt răspuns telegrafic. Dar nici nu era tocmai trebuinţă de
răspunsul meu, după ce în grai vă declarasem încă mai dinainte, că îmi ţin de
16

17
18

Totul este în ordine.
Ştefan Tisza, om politic maghiar, prim-ministru (1903-1905) şi (1913-1917).
Camera superioară a Parlamentului ungar.
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datorinţă morală să primesc candidatura de deputat, ce mi-ar oferi alegătorii
cercului Năsăud, în care şi eu-s născut şi în interesul căruia am lucrat şi voiu să
lucru. Nu numai atât. Te rugasem chiar ca la o eventuală adunare a alegătorilor să
se facă această declaraţiune în numele meu. Cred că ai făcut-o.
Cu toate acestea, declar ded acesta, şi pe această cale, şi încă în mod irevocabil,
ca şi în ocaziunea trecută şi te rog să primeşti tu şi toţi ceilalţi alegători sincera-mi
mulţămită pentru distincţiunea ce mi-aţi făcut prin această candidare.
In ce priveşte situaţia de aid pot constata că factorii competenţi de aid sunt
împăcaţi cu această candidatură şi o admit, iar mulţimea de pe aid se arată chiar
însufleţită, mai ales că prin a ei conlucrare vede că s-a creat această situaţiune aici.
Au fost adică mulţi competenţi de pe aici, ba chiar şi dregători mai înalţi; i-am
făcut însă să retireze. Mai mult: Bod6 a umblat pe aici câteva zile după candidaţi
cu prindere de mână. Rezultatul final al acestei întreprinderi oculte eu n-am putut
să-l aflu apriat19 pe aid, mi se spune însă că a mers acasă cu gândul să probeze.
Cred că voi puteţi vedea şi afla acolo mai apriat tot ce va încerca.
In ce priveşte situaţia de acolo, puteţi să o judecaţi voi mai bine. Eu cred însă
că e favorabilă, mai ales că fiecare dintre voi trebuie să fie în curaj cu aceea, că
numai cei ce se afirmă potfi consideraţi şi căfiecine cumpăneşte numai cum ştie să
se afirme. Trebuie săfaceţi tot ce puteţi pentru că să vă afirmaţi astfel încât săfiţi
consideraţi în rola ce vi compete în cerc[ul electoral Năsăud].
Incheind, adaug ce mi s-a spus aici: " mindem rendben van ". Dacă aş afla însă
ceva schimbare contrarie de aici, vă voi aviza. De asemenea vă rog să mă avizaţi ce
ar trebui să mai fac eu în interesul bunei reuşite. Bp. 2 7 1 1903.
VIII
1. In 28 1 1903 publicară unele foi candidatura după o ştire din Borgaprund şi poate
şi de aici. Bpesti Hirlap, Pesti Hirlap......
2. In 29 I 1 903: Hazank.... Nemzet.. ..
IX
1. In 28 I 1903 am grăit cu Szell în cabinetul său de la Dietă. Mi-a spus că e necăjit
pe mine, că eu şi oamenii mei am zis la alegerea trecută, că el e deobligat lui Beck,
pe când nu el, ci Gyorfy a făcut combinaţia cu Năşcuţiul pentru Beck şi încă - după
cum i-a spus Gyorfy - din cauză că eu nu reflectam la cel cerc. l-am explicat şi
aici ca şi atunci că nu eu, nid oameni de ai mei au zis asta mai întâi, fără Gyorfy
Herzberg, ca să poată corteşi mai bine pentru Beck, iară eu numai i-am spus ce se
vorbeşte despre el.
Nu l-am rugat ded decât ca să se convingă despre mine că am fost numai şi voi
fi corect dar să nu caute asta de la linguşitori şi denunţanţi, ci să se convingă din
ale mele fapte. Atunci sunt sigur că-mi va fi sprijin binecuvântătoriu.
După dispută îndelungată mi-a zis: " bucură-te, căci mi-am luat mâna de pe
cercul electoral Năsăud. Acum puteţi face ce doriţi ".
Din toate am văzut că s-a învoit în candidatura mea sub marea presiune a
partidei libere şi sub presiunea opiniei publice din comitat care i s-a împărtăşit prin
Bethlen, carele să-i fi zis: "împotriva lui Ciocan nu mai accept alegerea ".
19

Oar, limpede.

134
www.cimec.ro

Ion Ciocan - însemnări politice

O cursă. Luni în 26 l 1903 veni cineva la vigilul cartelului meu şi-l rugă să
mi spună că Dr. Btinffy cere ca necondiţionat în acea zi la 4 ore p. m. să merg la
el. Eram acasă. Cu toate acestea n-a vrut respectivul să vină la mine, fără rugă pe
vigil să vină să-mi spună.
N-am mers. Prevedeam că vor să mă pândescă, ca pe astă bază să ma denunţe
lui Szell că eu sunt banfftstt. l-am spus asta şi lui Apatty. El însă îmi zise să nu
merg.
ln fapt Btinffy de atunci nu mă chemă, nici nu-mi scrise. Ce a fost?
X
1. ln 29 l grăiesc cu Szell I. Mi-a zis că " mindem rendben van ". Numai eu-s candidat
şi mă întrebă că nu mi-a spus Bethlen. l-am zis că " da ".
2. Dartinyi mi-a spus că s-a întrepus tare ca săfiu singur candidat.
3. Gall i-a spus lui Bogoevici că Szell et comp n-a cutezat să-mi pună candidat de-al
lor împotriva mea.
4. Tot aşa mi-a spus br. Zeilitrsch, Gajtiri 6., Kabus Fer, Sim6 L. etc.
5. Bondra M. mi-a spus că în rândul trecut Szell a dat bani de alegere lui Beck.
Parlamentul ales pentru ciclul de cinci ani, respectiv 1901-1906, a fost
dizolvat înainte de termen, la 4 ianuarie 1905, de către regele Ungariei, Francisc
Iosif. Noile alegeri dietale urmau să se ţină în perioada 26 ianuarie - 4 februarie
1905. Într-o dare de seamă către alegători, la jumătatea lunii ianuarie 1905, Ion
Ciocan afirma că lupta parlamentară devenise dură, iar timp de opt ani parla
mentul nu făcuse lucruri folositoare " decât în mică măsură, datorită obstruc
ţiilor" . Liderul năsăudean cerea reinvestirea cu încrederea alegătorilor, menţi
onând că era partizan al politicii patriotice dusă de premierul Ştefan Tisza.
Cu toate că Ion Ciocan va obţine un nou mandat dietal, alegerile din
anul 1905 s-au dovedit a fi catastrofale pentru Partidul Liberal. Criza politică
din Ungaria s-a adâncit, astfel că la 7 martie 1906, din Budapesta, Ion Ciocan
trimitea în cercul electoral Năsăud o dare de seamă referitoare la dizolvarea
Dietei alese în anul 1905: " Criza ce s-a început mai bine de un an, în 19 luna
trecută şi-a ajuns punctul de culminaţiune. Dieta a fost dizolvată, fără ca
numaidecât să se fi escris alegeri"20• Ciocan mai afirma că opera lui Francisc
Deak i-a determinat întotdeauna ţinuta politică. Locuitorii din cercul electoral
erau asiguraţi că fostul lor deputat nu se va dezinteresa de soarta lor.
Două probleme politice îl frământau pe Ion Ciocan în primăvara anului
1906: a) dizolvarea Partidului Liberal, pe listele căruia işi obţinuse mandatele
de deputat de până atunci, partid ce reuşise "compromisul istoric" din 1867; b)
decizia luată de Comitetul Executiv al Partidului Naţional Român, în 1905, de
abandonare a " pasivismului" şi de participare la lupta politică parlamentară.
Nesigur asupra viitorului său politic, se retrăsese la Năsăud într-o expectativă
politică, care se va dovedi de bun augur, prin faptul că i se va oferi să devină
20

ANDJBN, fond Ion Ciocan, dosar 120, f. 1 .
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deputat guvernamental, chiar fără a declara public acest lucru şi a se înscrie în
Partidul constitutional.
Decorul exterior al notiţelor politice din 1906 este cel al cercului electoral
Năsăud, în care până la urmă se vor înfrunta Ion Ciocan şi Victor Onişor, acesta
din urmă candidat al PNR.
1

Alegere de deputat 5 V -190621

IV Gherasim Domide22: ei mă aleg fără a mă declara pentru vreo partidă. Mii voi
alătura unde voi socoti că-i mai bine pentru interesele noastre.
10 IV DeacD: i-am spus că nu-s legat de nime, dar nici nu pot reflecta, fără să-şi caute
om, după cum li trebuie. El: atunci ne vor trânti străinii.
10 IV Ltiszl624: n-are nici o îndrumare, nu ştie ce roZă i se va lăsa ori da. Incurcătură
se poate face! Care vorfi consecinţele? - zise el. Este deci ceva ascuns: Hummady
Csernatoni-Pokoli-Bod6-Kuncz ?
1 1 IV Adresa lui Ltiszl6 Zolttin în Cluj.
11 IV Deac: Din Bistriţa cerură să convoc conferinţa pe azi la 4. Convocat.
1 1 IV Dr. Pahone-Dr.Onişo,.ZS! Să primesc candidatura ca naţionalist; să ţin adunări
pe această bază; ei încă vor umbla cu mine. Le-am spus să-şi caute candidat, căci
eu nu pot reflecta; să grijească însă, ca să nu facă fiasco. In conferinţa de la 4 ore
p. m., 9 să-mi dee mână liberă, 4 să amâne hotărârea, ceilalţi vreo 10 nehotărâţi.
12 IV Lui Pletos, apoi lui Tanco-Moisil-Mihălaş-Moţoc: să se îngrijească ei şi ceilalţi
alegători că ce-i defăcut. Eu nu iniţiez nimic în nici o direcţiune, căci n-am pentru
ce să mă complimentez nimănui. Am făcut cât am putut, facă şi alţii. In special lui
Tanco după amiaza la mine. El spuse cele grăite şi lui Deac.
13 IV Comite săfie denumit fise. gr. Ltiztir Arptid.
15 IV Şotropa26: săfiu fără partidă.
15 IV Haliţă27 - Koc - Vertic - Mihalca - Grivase - V. Rus - Seni - Pecurariu Scridon G. - Pletos - Năşcuţ - Prădan - Mihălaş - Şerban - Miiller - Domide
- Scridon. - Linul - Ştefănuţ - Brecher - Schul - (numai eu, nu cu Andrtissy?):
ne întâlnim la alegere.
15 IV Candidat dupăfoi dr. Onişor V.
1 6 IV DupăJoi: Miklos Andor candidat. 22 IV.
1 6 IV Filipan: ce-i ? - a tot întrebat!!
18 IV In Bistriţa candidară pentru Năsăud Dr. Victor Onişor, deşi în Năsăud în 1 7 IV
se pronunţaseră pentru mine ca afară de partide.
18 IV Alegerea pe 5 V. Preş[şedinte] Dr. Sim. Pop. Vpres. Gheţie ori Pecurariu.
9

21
22
23
24
:15
26
v

Ibidem, dosar 210/3, f. 28-32.
Gherasim Domide, memorandist, atunci protopop greco-<:atolic al Bistriţei şi preşedinte al
filialelei comitatense a PNR.
Ciril Deac - vicarul Rodnei
Protopretorul cercului administrativ Nilsăud.
Vasile Pahone şi Victor Onişor erau lideri locali in PNR.
Virgil Şotropa (1867-1954) profesor la Liceul din Năsăud; după Marea Unire, istoric, redactor
şef la "Arhiva Şomeşană" .
Alexandru Haliţă, profesor, vicar al Rodnei in perioada 1909-1921.
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19 IV Placate pentru Miklos A[ndor]. Agentul lui la Gheţie.
19 IV Cei din Năsăud contra lui Onişor. Cer să candidez eu. l-am spus lui lui Gheţie28
că nu pot primi. Am scris să se grupeze pe lângă Onişor.
19 IV Planul de călătorie a lui Onişor la Deac.
20 IV Onişor telefonează lui David că el a făcut acest pas silit. Deci să nu se supere
oamenii pe el.
20 IV David spune, că Linul i-a spus, că pentru candidare s-a făcut votare secretă; a
întrunit voturi: Onişor, Pahone, Domide.
21 IV Dr. Login veni din Bistriţa pe la Dr. S. Pop şi cu el merse la Deac. Ce pertractară?
- nu ştiu!
21 IV Dr. Moisil - Mihalaş întreabă că ce e? Le-am spus că sunt 12 cu avanseZe
următoare.
21 IV Dr. Login la Salva în cauză de răscumpărare la drumul de fier. Cu Deac încă
despre asta? - nu se ştie, căci de politică nu vor a grăi cu David29!!
22 IV Gheţie: din câte-mi spune până acu nu făcură nimica. Ungurii? Brechen ?
Mii.ller? Deac ?
23 IV Dr. Scridon Leon vine la mine şi-mi spune că grofLtiztir-3° l-a trimis să-mi spună
că-s candidat oficial. Cum se făcu asta ? Nu-mi ştia spune, dar zicea că a auzit că
umblă Bod6 şi eu am fost preferat!!
23 IV Vertic - Gheţie - Pletos - Ltiszl6 la mine: Să merg la Bistriţa la grof Ltiztir.
24 IV cu Ltiszl6 la Bistriţa.
a) gr. Ltiztir: Andrtissy - Hadik31 I-au însărcinat să mă caute în Budapesta şi aici ca
să măfacă să candidez şi fără partid; ei mă consideră oficial. l-am spus programul.
b) Ltiztir - Ltini - Ltiszl6 - Hozsda - Urtinyi - Hunnyadi32 - Kuales - eu. Candidaţi:
Kuales - eu.
c) Ltiztir - Ltiszl6 -eu: Dartinyi cere săfie sprijinit ca candidat!
d) Ltiztir -eu: sunt... administrate subsidii.
e) Ciuta33-Domide - Pahone etc: sfat neexplicat cu Pecurariu - una îmi spun, alta
fac!!
26 IV Conferinţa Onişor - Deac - Ciuta - Domide - Tripon34 etc., candidează pe
Onişor. Dr. Ciuta et comp. în cauzaferată!!
2 7 IV Ciuta la mine. Necorectă toţi. El crede că eu totuşi voi face bine!
2 7 IV Mii.ller are să meargă la saşi.
2 7 IV Gheţie: traducere. -Pletos.
2 7 IV Ltiszl6 la Bistriţa: nu află pe gr. Ltizar.
28 IV Ltiszl6 la mine: nu-mi grăi nimic. ..
28
79

30
31
32

33
34

Directorul Liceului din Năsăud, apropiat al lui Ion Ciocan
Alexa David, nepot de soră a lui Ciocan, avocat şi judecător regesc, reprezentatul lui Ciocan
pe lângă biroul cercului electoral şi om de incredere in cadrul alegerilor dietale.
Arpad Lâzâr, comite de Bistriţa-Năsăud in perioada 1906-1910.
Lideri ai Partidului Constituţional, partid de guvernământ (1906-1910).
Cei mai importanţi funcţionari din comitat: noul comite, vicecomitele, protopretorii cercurilor
administrative etc.
Demetriu Ciuta, lider local in PNR.
Gavril Tripon (1860-1932) memorandist, preşedinte al filialei comitatense Bistriţa-Năsăud a
PNR din 1909, preşedinte al Sfatului Naţional Român din comitat in anul 1918.
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28 IV Deac îmi spune că merge la Zagra la Dragăn înv[ăţătoml] - Minciună! Pentru
alegere!

29 IV Dare de seamă. Program. Ltiszl6 - Urtinyi etc. Succes.
29 IV Onişor - Bod6: Nimigea Ungurească - Deac.
29 IV Adunare pentru dare de seamă şi program. Prezenţi mulţi, public ales. Năşcuţ
preş[edinte]. Comitetul pe lângă convocatorii de sus: Tanco. Prezent şi Ltiszl6 +
Urtinyi.
30 IV Pletos35 îmi scrie că i-a spus dr. Scridon că mă aşteaptă gr. Ltiztir în Bistriţa. Vertic
îmi spune că, prin telefon, mă roagă gr. Ltiztir să merg la Bistriţa. Gheţie Vasile de
asemenea...
3 0 IV După amiaza la comitat: graf Ltiztir îmi raportează părerea lui gr[oj] Was Bela36•
Trebuie să port eu spesele între 4-6 mii de coroane. Părerea mea, să probeze cu altul;
de nu au acu intru eu, dar să lase lucrului mers liber să se vadă că ce va ieşi fără spese;
de cer tare însă intru şi în spesele reale după lege, dar numai cei ce vor vota pe mine.
30 IV Ltiszl6-Urtinyi-Hozsda37-pot forma majoritatea cu spesele legale. Să nu fie
persecutaţi. Să se informeze real şi apoi să-mi spună mâine sau poimâine.
30 IV Dr. David în Telciu etc.
1 V Năşcuf8: ce să facă? Să aştepte.
2 V Dr. David în Rodna.
2 V Lui Ltiszl6 ptr. Urtinyi: cărăuşii 500 K39•
2 V Dr. Tanco vaii să meargă la Ltiszl6 şi Deac.
2 V Gr. Ltiztir - denumit comite. Caută pe Ltiszl6.
5 V T. Mihalyi40: să intru în partidul lor ori să mă retrag, căci aşa cere frumosul meu
trecut.
Domide: n-avem nimic! Nu putem câştiga nimic!
-Interesele noastre cer să susţin candidatura. Poate deci să mă trântească. Eu nu fac nici
un pas. De vor ieşi mă voi simţi uşurat.
6 V Năşcuţ împiedicat la biserică!
Alegerile din Cercul electoral Năsăud au fost câştigate de Ion Ciocan,
pentru care au votat 434 alegători, dintre care doar 84 erau români. Victor Onişor,
candidatul Partidului National Român, a primit 386 voturi, dintre care 366 erau
'
date de alegători români. în cele ce urmează dăm publicităţii şi discursul lui Ion
Ciocan la adunarea electorală din 29 aprilie 1906. Ciocan prezintă criza politică
derivată din accentuatul naţionalism maghiar, iar, pe cale de consecinţă, neînţele
gerile devenite cronice cu partenerul de la 1867: Austria. Cu toate că s-a declarat
"afară de partide", Ciocan a fost candidatul guvernului şi ca atare a beneficiat de
35

Grigore Pletosu, atunci profesor, protopop ortodox (1909-1934). Ion Ciocan menţionează de
aici şi anul 1906. Penbu uniformitate am ales să rămână doar ziua şi luna. Este evident că este
vorba de anul 1906.
36
Comitele in funcţie. A avut un mandat de câteva săptămAn.i.
37 Protopretorii cercurilor administrative Năsăud, Iaad şi Rodna, cercuri administrative care
compuneau cercul electoral Năsăud. Cercul electoral Năsăud avea arondate 50 de localităţi:
23 din cercul administrativ Năsăud, 13 din cercul adm. Rodna şi 14 din cercul adm. Iaad.
38
Preotul din Năsăud.
39 500 coroane.
40
Theodor Mihali - preşedintele Comitetului executiv al Partidului Naţional Român.
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influenţa decisivă pe care o putea avea executivul şi subordonaţii din teritoriu,
mai ales într-un cerc electoral cu o majoritate românească de alegători nu tocmai
confortabilă. Implicarea demnitarilor locali este cât se poate de evidentă. După
cum scria Ciocan: " Laszl6-Uranyi-Hozsda pot forma majoritatea" .

Onoraţi alegători!41
Dezvoltarea istorică a statului nostru ne-a creat stări de dependenţă în
aceste întrebări vitale. în cazul nostru n-am putut să ne regulăm condiţiunile
de viaţă ca stat, fără am fost avizaţi la alianţe foarte strânse cu Austria şi mai
bine zis cu dinastia habsburgică. Condiţiunile acestei alianţe au fost de-acuma
de natură provizorie, ca tot ce este omenesc. Ele au fost supuse după vremuri
la reviziune, iar din 1867 s-a stabilit că atari reviziuni sunt a se face tot la 10
ani, mai întâi în ce priveşte pactul material, economic, şi apoi şi în ce priveşte
chestiunile militare.
în urma acestui aranjament în 1877 a trebuit să se revideze şi reînoiască
pactul economic şi accidentele lui, iar în 1899 a trebuit să se ia în reviziune şi
chestiunea militară.
Nici în una din aceste două întrebări de atunci şi până azi nu s-a atlat
însă un mod de dezlegare care să îndestulească pe ambele părţi contractante,
deşi s-au făcut încercări nu numai pentru regularea, fără şi pentru desfacerea ei.
în urmarea acesteia statul nostru a căzut în o boală grea. Vindecarea
acestui rău s-a încercat din 1877 [de către] cinci doctori. Nici unul nu a ajuns
să dezlege problema după cum se aştepta: Bânffy şi Szell au fost demisionaţi
de sus, Hedervary ·şi Tisza n-au fost sprijiniţi de jos, iar al cincilea, Fejervary,
s-a retras pe lângă învoirea ambelor părţi litigioase, dând locul unui doctor
în care se vede că toţi cred. A urmat deci un armistiţiu general şi i s-a impus
guvernului de coaliţie Wekerle, mai întâi vindecarea ranelor grele cauzate
în decursul luptelor precedente, de mai bine de zece ani, şi apoi procurarea
unei medicine nouă cu care se va proba apoi vindecarea bolii mortale. Astfel
problema guvernului Wekerle este:

1. Excluzând tot materialul nou ce s-a ivit în timpul luptei,fie ele de natură economică,
fie de natură militară, să restituie starea constituţionalăfostă şi făcând acu alegeri
curate şi libere prin dieta ce se va alege acu să isprăvească două lucruri.
a) să se voteze preliminarii normal de venite şi spese, aprobate până acu,
recerute ca şi până acu, să aprobe contractele comerciale încheiate deja
cu statele externe, să susţină pactul economic ce am avut până acu cu
Austria, să caute însă şi regularea valutei, iar înfine să acopere trebuinţele
militare ce s-au ivit în timpul din urmă.
b) Să se voteze o lege electorală nouă.
2. fn urmarea acestora să se retragă şi să se formeze ministeriu parlamentar pe baza
rezultatului alegerii făcute după legea electorală nouă. Se crede, stimaţi alegători,
că noua lege electorală va produce un parlament care va afla adevărata medicină
41

ANDJBN, fond Ion Ciocan, dosar 129, f. 1-8.
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pentru vindecarea bolii grele de care suferă patria noastră. Oee Dumnezeu! zic eu. Şi
cred că şi O-voastră cu toţii doriţi ca să ajungem vremuri bune. fnclrei deci această
dare de seamă gândind la înţeleapta vorbă: "justitia requarum fundamentum est ".

Stimaţi alegători! Ştiţi din jurnale, şi din cele expuse incă aţi aflat, că
căsătoriţii s-au sfădit şi şi-au făcut pagube împrumutate, ba au dat dovezi de
ură până acolo incât au vrut chiar să se despartă - până când, după cum ai zice
după credinţa catolică, nu a decretat papa de nedisolubilă această căsătorie.
Atunci oamenii s-au deşteptat, s-au cuminţit.
în urmarea acestora se prevede că Dieta viitoare are să fie toată guverna
mentală in ce priveşte necesităţile de stat, iar in ce priveşte noua lege electorală
cred că intreaga Dietă va trebui să ceară dreptate, egalitate, frăţietate pentru
toţi cetăţenii statului.
Aşa va fi? Se va vedea. Eu unul insă de mă veţi onora cu increderea
O-voastră promit că aşa voi face, in aceste întrebări, şi voi sprijini adică
guvernul, după cum am zis. Iar incât priveşte interesele ţinutale voi purcede
ca şi până aici, voi sprijinii adică din toate puterile tot ce este pentru binele
economic, cultural şi moral al întregei poporaţiuni din ţinut, fără deosebire de
confesiune religioasă, de naţionalitate ori altă condiţiune socială.

In acest sens mă recomand afară de partide. Mai mult e superfluu să zic.
Trecutul meu e program şi pentru uiitoriu, iar consecinţa constituţională e principiu
sfânt pentrn mine. Pentru încredere, ofer încredere.

Ion Ciocan avea o certă calitate politică: aceea de a nu rupe punţile de
contact chiar cu foştii adversari din campania electorală şi de a face servicii
aparent dezinteresate. S-a bucurat de aprecierea lui Alexandru Vaida Voevod,
pe care 1-a avertizat asupra proiectului de lege Apponyi, viitoarea lege
XXVII/1907, împotriva căreia a votat chiar fiind deputat guvernamental. Presa
naţională era obligată să-i recunoască cel puţin meritele in susţinerea intereselor
năsăudenilor pe lângă guvernanţi. Ion Ciocan a fost, de asemenea, şi ca un canal
de comunicare intre Partidul Naţional Român şi guvernul maghiar. Poziţia sa
pe plan local se intărise in timpul ultimului mandat, astfel că liderii bistriţeni ai
PNR vor decide să nu-i pună contracandidat la alegerile din anul 1910. Această
hotărâre va fi invalidată de către conducerea centrală a Partidului National
Român, care îi va cere lui Victor Onişor să candideze chiar împotriva majorităţii din organizaţia comitatensă Bistriţa-Năsăud a partidului. Este cert că pe
lângă complicităţile din cercul electoral Năsăud, mulţi intelectuali năsăudeni
nu-l simpatizau pe Victor Onişor. Acesta, născut la Zagra, se stabilise la Bistriţa
in anul 1901, in calitate de avocat.
Notele de mai jos se referă la campania electorală din anul 1910, in urma
căreia Ion Ciocan a obţinut un nou mandat de deputat guvernamental. Cu toată
ascendenţa asupra candidatului PNR, Victor Onişor, Ion Ciocan recunoaşte că
reprezentantul guvernului in teritoriu, comitele suprem, "a regulat alegerea" .
Am păstrat numerotarea făcută de Ciocan, dar nu am reprodus in totalitate
notiţele politice, unele lapidare şi fără o mare claritate şi semnificaţie politică.
Notele politice de mai jos pot fi şi o cheie pentru explicarea rezultatele slabe
obţinute de candidaţii Partidului Naţional Român la alegerile din 1910.
1
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Notiţft2

1. Dizolvarea partidului constituţional [în] 14 II 1910...
2. La Sereny [în] 10 II. La Hieronnymi 11 II... Cu Fejervtiry în 19-20 ca comite.
Cu Stindor ](eszensky43) - Fejervtiry în 2 1 II: eu deputat. Saşii contra Fejervtiry...
Fejervtiry nu-i sigur. Fejervtiry denumit [ comite în] 22, publicat în 27 II.
3. Mihalyi-Suciu - să fiu eu comite ... Ciuta candidează după spusa lui Moldovan44•
Unde ? Onişor zice că nu vrea în 14 II. In 14 III conferinţă în Bistriţa. Săfiu eu.
4. In 28 II la ]eszenszky: eu la Năsăud. Reiner I. 4 III: cineva îi spuse că nu mă vreau
în cerc. Gheţie [în] 25 II vrea să mă candideze. In 5 III înscris prin Stindor ].
la Fejervtiry Jenă pentru Năsăud. Conferinţă electorală: Fejervtiry, Ciuta, Gheţie,
Pahone, Monda, Kăblăs, Czirjek etc., în 14-15 III eu la Năsăud.
5. In 20, 21, 22, 23 III conferinţa comitetului naţional român pentru alegeri. Mihalyi
cere să-i cerc audienţa la Khuen45 că nu se poate înţelege cu ]eszensky. Vaida în 23
III: să candideze la Arpaş ? Ioan şi Mihalyi în 23 III: e propus oare Cristea ? Vlad în
24 III: el la Caransebeş, Comşa la Ceica... Mihalyi va conferi cu Khuen în 29 III...
6. Pentru dr. Al Pop la Făget am grăit cu dr. Petrovici, dr. Popovici, Burdia, Vlad...
7. T. Mihalyi la Khuen în 29 III a pertractat despre alegeri, dar mi-a zis că n-a
isprăvit nimică, căci Khuen nu prea poate din cauza împrejurimii sale. Vor pune
deci candidaţi în toate cercurile. A fost aici şi Branişte-Şerban. In 30 III îmi spune
Ionescu că azi pertractează miniştri pactul cu na,tionaliştii, care de es. cerc în
Banat numai Oraviţa şi Caransebeşul! In 5 IV 1910 fu conferinţa electorală a
partidului naţional român. Din 18 comitate au fost prezenţi 226 delegaţi. Din
Bistriţa-Năsăudfiind Ciuta D., Tripon G., Onişor V. După spusa lui Mihalyi [în]
10 IV, Onişor ar fi zis: " nu avem majoritate ".
8. Fejervtiry Ienă46 cu Urtinyi la Budapesta dimpreună cu primarul din Bistriţa şi
cu inginerul Kelp pentru conductul de apă. ln 8 IV seara mi-a spus că a regulat
candidatura mea la Năsăud şi a lui Kuales la Bistriţa. A recomandat undeva şi pe
dr. Al. Pop. Să-l recomand şi eu.
9. In 9 şi 10 îmi spune dr. Mihalyi că pe ei, pe na,tionalişti, îi îmbie cu Năsăudul! El
le-a zis că acolo ei n-au majoritate şi de aceea n-au pus candidat. Ei pertractaseră
cu Khuen prin dr. Duca47!! Duca vorbi seara în 8 cu ]eszensky, iar în 9 IV cu gr.
Tisza.
1 O. In 1 7 IV seara am plecat din Budapesta la Năsăud. In 18 IV am stat în Gherla. Ioan
Georgiu la Lăpuş...
1 1 . In 21 IV Pletos la mine, să candidez.
12. In 22 IV Gheţie la mine - să candidez. Adunare pe 6 V, sântul George! Va pregăti
invitări.
42

ANDJBN, fond Ion Ciocan, dosar 125, f. 2-7.
Sândor Jeszensky, om politic maghiar, fost ministru de interne in guvernul Bânffy,
conducătorul "secţiei naţionalităţilor" etc.
44
Victor Moldovan (1884-1977) lider local PNR, secretar al Sfatului Naţional Român comitatens
in anul 1918, deputat după Marea Unire etc.
�
.Ka:roly Khuen Hedervâry - prim-ministru (1910-1912).
46
Noul comite de Bistriţa-Năsăud.
47 I.G. Duca, om politic liberal, viitor prim-ministru, asasinat de legionari in 1933.
43
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13. In 26, 27, 28, 29 IV în Bistriţa: diverse la congregaţie.
14. In 27 IV Fejervary: sunt candidat oficial din 21 IV şi spune lui Uranyi-Hozsda
Czirjek!B să asigure la 180 voturi 540. Uranyi-Hozsda-Czirje'k îmi ziseră că mă
sprijinesc. Fejervary va esopera subsidiul - 4. (probabil 4 coroane de alegător.
=

s.n.)

15. Laitner - Serenyi - Kemeny - Scridon: promit sprijin!
16. Dr. Ciuta: n-au desemnat candidat nici aici, nici la Sibiu, nici nu vafi. Dr. Pahone:
Onişor, Moisil etc. umblă să candideze, ei au scris şi în Gazeta Transilvaniei şi în
Tribuna.
1 7. Rotrlich: printre ai lor nu se face opoziţie!!!
18. In 13 V 1910 conferinţa electorală în Bistriţa. Cerură candidat naţionalist 21 inşi.
Intre ei dr. C. Moisil, dr. T. Moisil, dr. I. Pop, E. Tişca.
19. In 12 V am fost la " Concordia " din Gherla. In Dej cu Mihalyi şi ett9: comitetul
naţional pentru mine. In Gherla, I. Georgiu: pentru mine, va face ce i vom zice.
20. In 15-1 6 V invitatoriu pro 22 V la Adunare electorală. Expediat la Hozsda şi
Uranyi în 1 7 V câte 200 [coroane]. La Czirjek pentru expediţie.
21. In 1 7 V vizitai pe Czirjek să-i insinuez Adunarea din 22 V. Era în Romuli... In 18
V veni el cu I. Ghetie la mine.
22. In 19 V am fost la �ongregaţie în Bistriţa. Publicarea alegerilor pro 1-10 VI.
Fejervâry: pentru Bistriţa capătă subsidii 2000 K, pentru Năsăud însă
nirnică! Să suport deci eu. La alegerea a doua vor da subsidii şi la
Năsăud!
Să aranjez alegerea după cheltuiala mea cu Ur. H. Cz.
Pres. Gheţie; vpres. Paliko.
Dr. Ciuta: Onişor tot umblă după candidare; clubul din Bistriţa însă
nu-mi pune contracandidat.

23. In 20 V Şotropa: nu organizaţie de munkaparf0 etc., fără ai lor şi numai pentru
"
" Ciocan .
24. Onişor în 21 V convoacă iarăşi clubul. David n-a mers. Tanco răspunse că aderă
la hotărârea anterioară. Ei în Bistriţa fiind şase: Ciuta, Onişor, Tripon, Pahone,
Login.
25. In 22 V adunare numeroasă în Năsăud. Pres. Illyes - Uranyi - Hozsda. Preoţi
înveştmântaţi etc. Le comunica-i darea de seamă şi programul în română, maghiară,
germană. Mă aclamară unanim. I. - U. - Cz. cer diurnă şi intervenţia pentru
alegători, apoi Cz[irjek] dar pentru jidovi!! Tot Cz: să merg la R., la Nm.,51 la saşi!!!
26. In 23 V mulţămi lui dr. Tanco şi-l rugai să grăiască cu jidovii. In 24 V îi zise dr.
Davidu să avizeze pe membri aleşi din nou în comitetul executiv.
2 7. In 25 V Marţian şi Şotropa la mine: să grăiască cu saşii.
28. In 25 V am fost în Bistriţa la comitele suprem, mi-a spus că a regulat alegerea prin
48

Protopretorii cercurilor administrative ce compuneau cercul electoral Năsăud.
Eleftera Mihali.
50 Partidul Muncii
51 La Rodna şi Nimigea Ungurească. Nimigea Ungurească era o localitate cu un nUJIIăr
disproporţionat de alegători. fa� de numărul locuitorilor. Singura comuni! cu populaţie
majoritar maghiari! din cercul electoral Nilsăud, dar cu un număr mare de alegători!

49
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Cz[irjek]-U[rtinyi]-H[ozsda], prin nimigeni, prin saşi, prin miliţia şi jandarmi.
Preliminariul de spese de la mine 5350 K. Am grăit în genere cu Scridon-Tripon
Ciuta. De asemenea cu Urtinyi!! Apoi cu Csalner pentru saşi. În fine am grăit cu
Pahone iară. Pletos era la examene pe Borgo.
29. În 26 V Vineze Albert-52: Nimigea cu mine.
30. În 26 V Onişor ţiind adunare în Năsăud: dr. Tripon, dr. Precup, Moldovan,
Ciurdărean, dr. C. şi I. Moisil, Hangea, M. Linul, dr. Drăgan Nic.
31. În 28 V am fost la Gherla la Ion Georgiu53 - Porde. Le spusei cele de sub 30 şi le
arătai necorectitudinea lui Tripon, Precup, Moldovan etc. Tripon în 26 seara merse
la Dej pentru Mihalyi. Leon Scridon dimineaţa în Beclean către Feldru cu soţia.
După amiază av. Buzura în Beclean către Bistriţa pentru a sprijini pe Onişor în
Borgo. Preotul Mălaiu la mine în 28 după amiază. Ştia de Tripon-Buzura. Fusese
la Ion Georgiu. Ion Georgiu scrisese lui Precup-Bulbuc. Le va scrie din nou, apoi şi
lui Grapini - Dologw4; o va trimite pe Miztei Pop.
32. Mălaiu, preot în Rodna, în 28 la mine: fu la inspector şi comite, apoi la Gherla
pentru încasarea repartiţiei şcolare şi pentru întregirea plăţilor învăţătorilor. Să-i
sprijinesc! El fu tot pentru mine!!!
33. În 29 V Karticsonyi Simon: La adunarea electorală a lui Onişor în Rodna în 28 au
fost nealegători, erau alegători numai doi.
34. Iulian Marţian în 29 V a fost în Cepari, Dumitra, Terpiu. Sunt pentru mine, dar
dumitrenii doresc poştă şi alegere liberă de notari!! In 30 merge iarăşi; mă voi
interesa, fiind dorinţe juste şi echitabile, de bună seamă se vor împlini.
35. În 29 V Gheţie-Şotropa; Haliţă-Domide. Pecurariu de va fi de trebuinţă. Gheţie,
Şotropa, Simon necondiţionat; ceilalţi, problematic.
36. În 29 V Leon Scridon: pe Şomeş agitaţie. Va refera comitelui. Va cere jandarmi. De
mers la saşi, că se lucră cu bani prin contrarii. Cum stau nimigenii ? Suspect şi el!!
37. În 29 V Hozsda: stă bine; să aducă câţi poate. Spesele legale garantate.
38. În 30 V Urtinyi cere de la David anticipaţia pentru bârgăuani! Sunt asigurate
spesele legale şi se vor plăti îndată. Comitele vine după amiază în Năsăud!!
39. În 30 Czirjek lui David: sigur cu 220-24055. Notarul din Nimigea ceru de la Davidu
informaţia relativ la spese: cele legale ca în trecut.
40. În 30 V sosi miliţia în Năsăud. Comandantul ceru informaţia de la Mizrţian despre
situaţia politică! ?! După amiază merge la C[epari] - D[umitra] - Terpiu!
41. Comitele Fejervtiry I. şi căpitanul de jandarmi la mine în 30 V. Apoi Czirjek L. Să
merg la jidovi şi la saşi. Trebuia şi la Rodna şi Borgo. Onişor lucră cu bani. Să dau
anticipaţia de drum. Am dat pentru Borgo la Fejervtiry pentru Urtinyi 500 K.
Alegerile din anul 1910 s-au terminat cu victoria lui Ion Ciocan. Tabelul
de mai jos prezintă rezultatele pe cele trei cercuri administrative, care aveau
localităţi alocate cercului electoral Năsăud, precum şi la nivelul întregului cerc
electoral.
52
53
54
55

Administratorul celor 25 de familii maghiare colonizate la Nimigea Ungurească.
La Episcopia Greco-Catolidl. Gherla.
Preoţi din Vicariatul Rodnei.
Sigur victorie cu o diferenţă de 220-240 voturi.
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Tabel. Rezultatele alegerii din 1 VI 191QS6
Cercul
administrativ
Năsăud

Votanţi pentru Victor Onişor
români neromâni total
77

3

80

-

Votanţi pentru Ion Ciocan
români
neromâni
total
88

139

'227

151
186
564

Rodna

83

83

54

97

Iad
Total

62

7

69

56

130

2'22

10

232

198

366

Din totalul celor 1080 electori din cercul electoral Năsăud - 574 români
şi 506 neromâni - nu şi-au exercitat drepturile electorale 284 de cetăţeni cu
drept de vot, români 154 şi 130 neromâni.
Alegerile de deputaţi ca un fapt politic prin excelenţă nu trebuie
judecate prin prisma normelor morale. Poate doar prin prisma interdicţiilor de
tip juridic. Odată cu acceptarea candidaturii lui Ion Ciocan, de către guvernul
ungar, mecanismul administrativ de la nivelul comitatului Bistriţa-Năsăud
avea şi misiunea de a-i asigura succesul în alegeri, mai ales că Victor Onişor,
contracandidatul lui Ciocan, era reprezentantul Partidului Naţional Român.
Comitele Lâ.zâr în 1906 şi Fejervâry în 1910, precum şi protopretorii cercurilor
administrative Năsăud, Rodna şi Iaad - Hozsda G., Lâszl6 Z., Uranyi A., în anul
1906, şi Uranyi-Hozsda-Czirjek în 1910 - se comportă ca agenţi electorali ai lui
Ion Ciocan. Se poate înţelege că dispoziţiile erau date şi la nivelul localităţilor,
pentru notari şi primari. Rămâne de apreciat câtă influenţă asupra mecanis
mului electoral puteau avea " spesele legale" şi " spesele reale după lege" , fără
a mai lua în calcul presiunile şi ameninţările oficialităţilor.
Codul penal ungar, la capitolul VIII, făcea trimitere la " crime şi delicte
contra dreptului de alegere al cetăţenilor" . Articolul 187 interzicea funcţiona
rilor publici, cum erau de exemplu: corniţii, pretorii, notarii etc., să îndemne
alegătorii să voteze pentru un candidat sau altul. De asemenea, erau supuse
sancţiunii legii promiterea unor sume de bani, ca o modalitate de influenţaTe
a votului, recompensarea cu mâncare şi băutură etc57• Cum alegătorii, de cele
mai multe ori, trebuiau să se deplasese pe distanţe relativ mari până la centrul
de alegere, asigurarea unei cantităţi de hrană şi băutură au fost permise de o
lege cu prevederi electorale din anul 1899. Aceasta, doar în cantităţi rezonabile,
pentru a nu fi încadrată la capitolul mită electorală.
Mai jos prezentăm un capitol delicat în alegerile din toate timpurile:
acela al sumelor cheltuite cu scop electoral. Primul tabel inventariază cheltu
ielile făcute de către candidatul Ion Ciocan cu prilejul alegerilor din anul 1906.

56

57

ANDJBN, fond lan Ciocan, dosar 125, f. 36.
Vezi Colecţiunea legiloru din anulu 1878 Ediţiune oficială, Editura ministerului reg.
interne, Budapesta, 1878, p. 59-64.
-
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Tabel. Cheltuielile alegerii de deputat din 19()658

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Coroane

23

24
25
26
27
28
29

w

Hozsda G. (Rodna v.)
Lâszl6 Z.(Năsăud)
Urânvi A. (Bistrit�
Weintraiib Farkas notfarl ( Nimfigea] Ung[urească])
Stăssel Lipot notar (Entradam)
Marte Ion notar(Rodna v. )
Szakacs Gv. birt.(Năsăudl + trăsura
Mendelsohn Lazar - IIFlorenthal - IIBaumzweig - IIL6bl Baruch - IlLenobel lacob - IIIonasc Maria birt. -11Szakacs Gy. birt. (singuratici + sara)
Brecher Horsch
Nuszbăcher A.
Polak M.
Stăssel Lipot convoc. jidov.
Steru Levi Telciu
Anton Costan Năsăud
Schwartz Mor tipăriturf(Năsăud)
Trăsura: Rodna, Telciu, Nim. Ung.
Fetti Emil (Năsăud) insigne
Mii.ller - Prădan
Salvan Mafiei (Nim. Rom.)
Trăsuri pe V/5
Personal
Urânvi A Prin Lâszl6
Suma totală
w

Nasaud, la 21 lume 1906. A. Damd

800
290
200
156
1197
88
300
473
185
185
16
26
62
65

40
23

8
36
12
12
100
35
11
10
6
40
80
500
4956

Darea de seamă privind cheltuielile alegerii din 1906 a fost trimisă de
către Alexa David, nepot de soră a lui Ciocan şi om de încredere a acestuia,
desemnat la centrul de votare din Năsăud. Suma totală de mai sus a fost
angajată pentru ziua alegerilor. Este evident că Ion Ciocan a alocat campaniei
electorale şi alte sume de care Alexa David era străin.
Al doilea tabel cuprinde cheltuielile pentru care fusese autorizat
Alexa David, în calitatea lui de om de încredere, în campania electorală din
anul 1910, delegat pe lângă autorităţile electorale. Însă, totalul cheltuielilor
s-a ridicat la suma de 8308 coroane şi 79 de fileri. Patru tabele din dosarul
58

ANDJBN, fond Colecţia Alexa Dauid, pachet V dosar 10/3, f. 197

145

www.cimec.ro

IOSIF UILACAN

cu datele despre alegerile din 1910, alcătuite de Ion Ciocan, prezintă aceste
cheltuieli. Am decis să dăm publicităţi, detaliat, după tabelul lui Alexa
David, cheltuielile zilei de alegere. La 8 iulie 1910, Alexa David îi scria lui
Ciocan următoarele: În cauza alegerii: alătur conspectul speselor plătite de mine
şi chitanţele, adeverinţele referitoare la poziţiile... Suma plătită de mine e 5063 cor.
54 fill., spre acoperirea căreia am primit de la D ta odată 1 000 şi altă dată 4000 cor.
Pentm suma de 63 cor. 54 fill. nu voi ridica bani din depozitul dtale. Poziţia 2 7 nu
o plătesc, cea de sub 44 e sub censurarea Dtale. De la comitat mi-a telefonat odată
fungsz să trimit banii. Alegătorii nu pot face larmă pentm cărăuşii, puţin capătă pe
titlul acesta, dar asta intră în socoteala altora59•
Tabel. Conspectul speselor de alegere din 1 VI 191()60
Nr.
crt.

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

59

60

coroane

Semne distinctive (Fetti., Steinberger)
12
Trăsuri: Anton Augustin, Maftei George,
60
Tomuta Nicolae a 20 cor.
Ionaşc Maria: mâncare (bilete)
118
Alegătorii din Nimigea unr . la notar 224 cor.,
304
mâncare 80 cor.
Personal de colaborare: Ambrus Lazăr 30 c.
Andone Ion 20 c. Ungur 1. 10 c. Schottl 20 c. 96
Rebrean 10 c. Schwenru 6 c.
40
Rus Ion, notar în Rebrişoara
Martian Todor, notar în Sângeorgiu: mâncare 42
6
Vertic George
20
Alegătorii din Lajosfalva: mâncare
4
Braic Ion, învătător: mâncare
4
Salva: primar, subprimar
10
Zagra: mâncare
4
Nimigea românească
4
Prislop
3
Cepari
6
Străji, Năsăud, servitori
20
Mocod: mâncare
6
Borgo Suseni
24
Bere la jidovi
140
Musta Denes: muzica din Bistrita
40
Jungsz: diferenţa de cărăuşii
20
Kozman Leib: pentru jidovii din Năsăud
25
Servitorii (comite, Urânyi, Czirjek, poştă)

J1Tidem, fond lan Ciocan, dosar 125, f. 31-33.
IlTidem, f. 72-73.
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Nr.
crt.

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

coroane

Convocări pe 22/V; bilete = 57 cor.; împărţirea
convocărilor
Casina ung. (ofiteri, amploiati, admin.)
Hozsda G. berărie
Cârstea Niculaie, primar in Romuli 17 c. 60 f.
Trafic
Szarâcs: ospătărie
Kirschner - II - (berărie)
Baumzweig: mâncare
Florenthal - II Mendelsohn - II Baruch - II Rosenwasser - II Notarii care au scris protocoalele
Bere pentru jidovii din Năsăud
Kohan Iacob: Entradam (dejun)
Stossel Upot: provederea aleg. jidovi
Lobi Baruch - II Zagra: cărăuşii
Salva: trăsuri
Telciu: trăsuri, mâncare
Urânyi: trăsuri
Hozsda: - II Mocod - II Rebrişoara: nu s-a calculat nimic
Rebra: trăsuri
Romuli - II TOTAL

fiii.

notă

61
121
29
23
1247
285

195
189
234
30
45
60
11
11
34
41
29
30
60

40
50
66
02

50
70
12

-

-

1212
45

64

20
40
5063

*

**

54

Notă: * dificultat pentru poziţia 3
** in suspend

Ion Ciocan a fost numit în august 1898 profesor la catedra de Limba
şi Literatura Română de la Universitatea din Budapesta, post deţinut timp de
zece ani. Până la pensionarea sa din 1909, a avut această dublă calitate: deputat
dietal şi profesor universitar. Cu excepţia perioadei octombrie 1901 - februarie
1903, a exercitat mandat de deputat dietal, din 1896 până la moartea sa în
septembrie 1915. A cunoscut clasa politică maghiară din interior, făcând parte
din aripa guvernamentală a acesteia.
Perioada budapestană a vieţii lui Ciocan s-a soldat cu o schimbare a
personalităţii acestuia. " Dictatorul grănicerilor" din fostul district Năsăud a
devenit un om fin şi prevenitor, după cum afirma în elogiul funebru profe
sorul Ioan Pecurariu. Presa românească 1-a tinut însă constant sub tirul unor
1
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judecăţi puţin măgulitoare, epitetul de renegat era deseori asociat cu numele
lui. Realitatea a fost mai complexă. Raporturile lui Ciocan cu lideri marcanţi ai
Partidului Naţional Român au fost, dacă nu bune, cel puţin corecte. Acolo unde
o intervenţie a unui deputat naţional era sortită din start eşecului, cuvântul lui
Ion Ciocan putea fi hotărâtor, datorită poziţiei pe care şi-a clădit-o în politica
statului ungar. Era apreciat de către politicienii maghiari ca fiind reprezentantul
năsăudenilor şi apărătorul intereselor acestora, mai ales în problema fondu
rilor şcolare şi a pădurilor grănicereşti. în primăvara anului 1915, numeroase
scrisori prin care erau cerute intervenţii pe lângă demnitarii maghiari aveau
ca destinatar pe Ion Ciocan. Printre cei care i-au cerut ajutorul a fost şi liderul
PNR, Theodor Mihali.
Cu o sănătate din ce în ce mai precară, internat într-un sanatoriu datorită
cancerului la esofag, firul vieţii lui Ion Ciocan s-a rupt la 6 septembrie 1915.
Trei zile mai târziu, peste 20 de preoţi, în frunte cu Octavian Domide - canonic
- şi vicarul Alexandru Haliţă, oficiau în Năsăud slujba de înmormântare.
Notele politice pe care le-am publicat prezintă o situaţie din interior,
nefardată, a mecanismului politic din perioada dualismului. Politica implică
însă, peste tot, în toate ţările şi timpurile, numeroase compromisuri şi fapte din
umbră. Posteritatea are dreptul de a judeca mai devreme sau mai târziu. Iar,
pentru a putea fi judecat corect, Ion Ciocan trebuie să fie cunoscut sau, poate,
"
" recunoscut .
ION CIOCAN - POLmQUES NOTES

Resume
Ion CIOCAN, ne en 1850 a Mocod, represente une forte personnalite, qui s'est
imposee dans Ies milieux politique et culturel de l'epoque dualiste austro-hongroise.
Ses ecrits politiques, que nous offrons au public, sont revelateurs pour la
fa�on dans laquelle on accedait ou pouvoir suite aux elections de la Hongrie du debat
du XX• siecle.
Ceux-ci mettend en evidence l'implication illegale des fonctionaires de l'Etat
(prefets, maires, notaires etc.) dans le processus electoral.
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DESPRE IULIANA TIŞCA ŞI CLĂDIREA BIBLIOTECII
DIN NĂSĂUD A ACADEMIEI ROMÂNE
Dan Lucian VAlDA
Anul 2011 marchează 130 de ani de la naşterea Iulianei Tişca, autoarea
donaţiei prin care Filiala Cluj a Academiei Române a dobândit localul de astăzi
al Bibliotecii documentare din Năsăud, prilej pentru a fi comemorată în paginile
anuarului " Arhiva Someşană" şi a fi scoase la lumină câteva aspecte mai puţin
cunoscute sau chiar inedite ale vieţii ei.
Protagonista rândurilor de faţă este descendenta unor familii cu faimă
din zona grănicerească a Năsăudului. Bunicii dinspre tată au fost dascălul
Vasile Mureşianu (1807-1901)1, originar din Mocod, şi Maria (1823-1896), din
Maieru, născută Hangea2• Ca părinţi i-a avut pe doctorul Liviu Mureşianu3 şi
Vasile (Basiliu) Mureşianu s-a născut in localitatea Mocod, la 8 aprilie 1807. A urmat Şcoala
trivială din Năsl!ud şi apoi Institutul militar din aceeaşi localitate, după care, intre octombrie
1827 şi martie 1929, a urmat cursuri pedagogice la Târgui Secuiesc. Intors la Năsăud, a fost
numit învăţător ("adjunct") la Şcoala normală, iar din 1838 învăţător la Şcoala trivială de la
Telciu. Şapte ani mai târziu este transferat la Şcoala normală din Sângeorzu Român. La scurt
timp după Revoluţia de la 1848-1849 revine la Năsl!ud, preluând un post la "normala" locală.
După desfiinţarea Regimentului de graniţă (1851), se va alătura lui Vasile Naşcu in efortul de
redobândire a proprietăţilor grănicereşti. în anul şcolar 1865-1866 a deţinut funcţia de director
al Institutului preparandial din Năsăud (inclusiv al Şcolii normale, care avea aceeaşi conducere).
S-a pensionat la finele anului şcolar 1869-1870, având parte de o bătrâneţe îndelungată, până la
aproape 95 de ani (feodor Tanco, Virtus Romana Rediviva, vol. V, Bistriţa, 1984, p. 229-232).
Arhiva Muzeului Grăniceresc Năsăudean (in continuare AMGrN), colecţia Iuliana Tişca
(Necrolog Maria Mureşianu).
Conform surselor aflate in arhiva muzeului năsăudean, tatăl Iulianei Tişca, doctorul Liviu
Mureşianu (1851-1936), a fost absolvent al Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii
din Cluj, unde a obţinut in anul 1873 diploma de medic chirurg. Un an mai târziu, in 1874, va
dobândi şi diploma de doctor veterinar, conferită de Institutul Veterinar de la Pesta. Din anul
1875 profesează doi ani ca medic-chirurg in Prundu Bârgăului, iar apoi timp de un deceniu ca
medic comunal in Năsl!ud. Urmează doi ani şi nouă luni in care serveşte ca medic comunal in
localitatea Dobra Qud. Hunedoara). în 1890 a fost angajat pe postul de veterinar in Năsăud, pe
care-I ocupă până in anul 1900, când a fost numit medic veterinar cercual in Coşna, până la 1
octombrie 1911 când a fost pensionat. Şi după pensionare a continuat să profeseze, fiind numit
medic comunal in Nimigea de Jos, unde rămâne un an şi şapte luni. în martie 1919 a fost din
nou reactivat, de această dată pe postul de doctor veterinar al plasei Năsăud. Memoria lui
Liviu Mureşianu este păstrată la Năsăud prin porecla "Apă rece", primită ca urmare a trata
mentului cu apă rece pe care il recomanda in mod frecvent, in special sub formă de comprese,
ca remediu pentru diferite afecţiuni.
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pe Cornelia (n. Domradi), cei doi căsătorindu-se la 28 iunie 1875. Dintre ceilalti
copii ai lui Vasile Mureşianu4, evidenţiem pe pictorul Sever Mureşianu (185�
1926), profesor de estetică şi iconografie creştină la Şcoala de belle-arte din Iaşi5,
din a cărui valoroasă creaţie se păstrează la muzeul din Năsăud mai multe
lucrări, printre care portretele părinţilor, cel al botanistu.lui Florian Porcius,
dar şi câteva picturi religioase de mari dimensiuni, transferate de la Catedrala
"
" Sfântul Nicolae din oraş.
Iuliana s-a născut la 31 ianuarie 1881 la Năsăud6, având ca naşi de botez
pe una dintre surorile tatălui, Elisabeta, împreună cu soţul acesteia, doctorul
în matematică Paul Tanco, în vreme ce slujba botezului a fost săvârşită de
către vicarul Grigore MoisiF. După cum ne informează Teodor Tanco, a urmat
şase clase la Şcoala de fete din localitatea natală, după care a fost trimisă la o
şcoală de doi ani din Budapesta, pentru a-şi însuşi cunoştinţele necesare fetelor
provenite din familiile aflate pe o anumită treaptă a societăţii timpului8•
Pe data de 8 octombrie 1906 s-a căsătorit cu specialistul în ştiinţe
economice şi financiare Emil Tişca (1881-1965), originar din comuna Moeciu
de Sus Gud. Braşov), absolvent al Academiei Orientale de la Budapesta, stabilit
la Năsăud în calitate de şef contabil al Băncii Mercur. Asupra activităţii lui Emil
Tişca la Năsăud nu vom insista foarte mult cu această ocazie, la data apariţiei
rândurilor de faţă cei interesaţi putând obţine informaţii suplimentare dintr-un
alt studiu, datorat cercetătorilor Vasile Dobrescu şi Adrian Onofreiu9, cei doi
pregătind încă o lucrare pe aceeaşi temă pentru toamna anului 2011.
Încă înainte de căsătorie, tânăra Iuliana s-a implicat în viaţa culturală a
Năsăudului, remarcându-se ca o cântăreaţă şi pianistă talentată. A făcut parte
din Reuniunea română de cântări din Năsăud, înfiinţată în septembrie 188810,
al cărei scop era, potrivit statutelor " aprobate din partea înaltului Ministeriu
regiu unguresc de Interne sub nr. 50739/89", " cultivarea cântului peste tot,
osebit însă a cântului bisericesc" 11• Printre membrii fondatori ai Reuniunii de
cântări se numără şi două dintre mătuşile lulianei dinspre tată, Lucreţia Moisil
şi Elisabeta Tanco, dar şi o mătuşă din partea mamei, respectiv Rosa Tofan.

s
•

10
11

Potrivit documentelor vremii, Vasile şi Maria Mureşianu au avut 6 copii: Maria (n. 1841, căs.
Luchi), Leon (n. 1846), Liviu (n. 1851), Elisabeta (n. 1853, căs. Dr. Paul Tanco), Lucreţia (n.
1856, căs. Dr. Constantin Moisil) şi Sever (n. 1858) (a se vedea: Ioan Bolovan, Adrian Onofreiu,
Viorel Rus, Familiile din Năsăud în anul 1869. Cantri!Juţii de demografte istorică, Ouj-Napoca,
2010, p. 73; AMGrN, colecţia Iuliana Tişca (Necrolog Maria Mureşianu).
Teodor Tanco, Virtus Romana Rediviva, vol. I, Bistrita_, 1973, p. 214-216.
în afară de Iuliana, dr. Liviu Mureşianu a mai avut trei copii: Sabina (n. 1876 - d. 1878), Letiţia
(n. 1879) şi Ioan Liviu (n. 1885).
ANSJBN, Colecţia Registrelor parohiale, Registrul nr. 779, fila 91.
Teodor Tanco, "Virtus Romana Rediviva", vol. ill, Bistriţa. 1977, p. 281; Idem, Academia
Română 1866-2006. Academicienii bistriţeni şi năsăudeni, Cluj-Napoca, 2006, p. 124.
Vasile Dobrescu, Adrian Onofreiu, Emil Tişca (1881-1965) - director de bancă şi animator al vieţii
publice şi culturale a românilor transilvăneni, în Liviu Boar, arhivist, istoric, profesor (coordonator
dr. Ioan Ucătuşu), Sf. Gheorghe, 2011, p. 339-366.
Traian Pavelea, Societăţi culturale năsăudene. Varia, Bistri�a, 2005, p. 177.
Apud Ibidem, p. 178.
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reprezentatii, de obicei în scop caritabil,
Periodic1 membrii reuniunii sustineau
'
atât la Năsăud cât şi în alte localităţi, care s-au bucurat de un real succes.
Numele Iulianei Mureşianu în calitate de membru activ al Reuniunii
române de cântări din Năsăud apare pentru prima dată în " Protocolul"
adunării din 12 decembrie 1897, sub preşedinţia dr. Alexa LarionaseP2• Pentru
anul următor, pe lângă protocoalele de şedinţă, o regăsim în " Programa"
concertului din 26 noiembrie 1898, urmând a prezenta cu acompaniament la
pian melodia Prea târdiu" de Leopold Stern13•
"
Pe o invitaţie transmisă pentru data de 8 iunie 1902, luliana este amintită
de două ori: la punctul 4 este anunţată piesa "Dor de mare, solo de Vas. Meruţiu, cu
acompaniament de harmoniu prin Dş6ra. Iulia Mureşan", iar la punctul 5 " Vitiţa
ţigănescă, de Schumann cor cu acomp. de harmoniu prin Dş6ra. Iulia Mureşan"14•
în Reuniunea de cântări activează şi după căsătorie. Numele Iulianei
dar şi cel al lui Emil Tişca sunt menţionate în " Programa" concertului prezentat
la 12 februarie 1910, în sala de gimnastică a Gimnaziului din Năsăud, de către
corul mixt al Reuniunii, cu concursul muzicii militare a Regimentului 63 din
Bistriţa. La punctul 5 a fost înscrisă piesa " Brumărelul, baladă cu solo de sopron
(dna 1. Tişca), solo de bariton (dl. E. Tişca) şi acompaniare de orchestră" 15•
într-o primă fază, cei doi activează în cadrul Reuniunii până la data
de 5 aprilie 1910 când, în urma unor " ofense verbale" dintre Iuliana Tişca
şi d-şoara Iustina Filipan, Emil Tişca adresează o scrisoare Comitetului de
conducere în care, după ce face o analiză a celor întâmplate, anunţă " abzicerea"
lui şi a soţiei sale, " chiar cu ziua de azi" , cerând ştergerea numelui lor " din şirul
membrilor Reuniunii române de cântări din Năsăud" 16• Cu toate acestea, se pare
că retragerea a fost doar una temporară, soţii Tişca fiind nominalizaţi din nou
în " Circularele" de convocare a membrilor Reuniunii din 9 septembrie 1913,
apoi din 24 ianuarie 1914 sau 25 februarie 192117• în aceeaşi perioadă, Iuliana
participă şi la manifestările Astrei năsăudene, cu atât mai mult cu cât Emil Tişca
ocupa din 1908 funcţia de secretar al Despărţământului local al " Asociaţiunii" .
Chiar dacă nu deţinem încă informaţii sigure, este de presupus că în
primii ani după căsătorie soţii Tişca au locuit în casa părinţilor Iulianei, mai ales
că în primul deceniu al secolului doctorul Liviu Mureşianu se afla cu serviciul
în localitatea Coşna Qud. Suceava). Nu va trece însă multă vreme şi cei doi vor
purcede la ridicarea propriei locuinţe, materializată în final într-o vilă cochetă,
care, aşa cum am menţionat, găzduieşte în prezent Biblioteca Documentară din
Năsăud a Academiei Române - Filiala Cluj-Napoca.
În colecţia Iuliana Tişca de la Muzeul Grăniceresc Năsăudean se păstrează
actele de valoare referitoare la edificarea casei", întocmite cu multă meticulo
"
zitate de către Emil Tişca, din care aflăm amănunte legate de ridicarea edificiului,
începând cu achiziţionarea terenului şi până la finalizarea tuturor lucrărilor.
'

12

ANSJBN, fond Reuniunea Ramână de cântări Năsăud, dosar 10, fila 41.

13

Traian Pavelea, op. cit., p. 182.

15

Traian Pavelea, op. cit., p. 185-186.

14

16
17

ANSJBN, fond Reuniunea Ramână de cântări Năsăud, dosar 10, fila 3.
ANSJBN, fond Reuniunea Ramână de cântări Năsăud, dosar 61, fila 1-3.

Ibidem, dosar 11, filele 26, 30, 32.
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Terenul pe care se află clădirea, menţionat în actele de proprietate de la
începutul secolului XX ca Jocul de peste prunduri", a fost cumpărat de către Emil
Tişca şi soţia sa luliana la data de 26 itmie 1910 de la Iosif Mihăilaş18, plătindu-se
pentru acesta, " cu toate spesele de intabulare", suma de 2.200 coroane.
În vederea construirii locuinţei, perimetrul a necesitat o înălţare cu
pământ, apelându-se pentru aceasta la " intreprinzătorii Iosif Pop, primar şi
Simion Hordoan, econom, ambii locuitori în comuna Prislop" , contra sumei
de 1.300 de coroane. Potrivit contractului, încheiat în noiembrie 1911, ridicarea
terenului trebuia făcută "în aşa fel ca mijlocul locului în extensiune de cea.
1.600 metri pătraţi să se ridice până la înălţimea unui metru, iar marginile să
fie ridicate de 80 ctm., deasupra teritoriului actual, având totodată a netezi
(egala) întreg teritoriul cumsăcade" . Suma stabilită s-a majorat în final la 1.800
de coroane, " aici este de a se înţelege şi adaosul de plată afară de contract,
pentru neajuns" .
Proiectul imobilului a fost realizat de către inginerul Pfaundler din
Bistriţa, pentru care a încasat 400 de coroane, alte 600 primind ulterior pentru
controlul lucrărilor în desfăşurare. Ilustraţia proiectului lipseşte din colecţiile
muzeului năsăudean, păstrându-se doar o schiţă, executată pe hârtie de calc,
privind dispunerea şi destinaţia încăperilor. O explicaţie pentru lipsa desenelor
o poate oferi o scrisoare trimisă de Emil Tişca din Braşov, către soţia sa, în 1924,
în care o ruga să-i trimită planurile casei, întrucât cineva dorea le studieze,
rânduri care ne facem să credem că au fost puse la dispoziţia celui interesat:
" L-am întâlnit pe Ciurea şi m-a invitat la o ţuică. Între altele mi-a spus că îşi
face casa şi mi-a cerut să-i dau spre studiere şi planul casei mele. l-am promis
că da, şi te rog când vei veni, sau când vei trimite ceva să alături şi planurile
acelea. Şi el îmi poate servi la ceva, şi afară cu aceea nu le-am da definitiv ci
numai spre studiere" 19•
După cum reiese din "Contractul de edificare" , datat 24 aprilie 1913,
ridicarea vilei Tişca a fost încredinţată lui Pavel Mureşian din Bistriţa20, pentru
suma totală de 23.500 coroane, faţă de proiectul iniţial urmând a fi efectuate
câteva modificări minore. Şi de această dată, suma convenită iniţial a suferit
modificări pe parcurs, ca urmare a unor lucrări şi materiale suplimentare,
ajungându-se în final la 24.740 de coroane.
Conform înţelegerii, " întreprinzătorul se deobliga a începe lucrările de
edificare îndată după acordarea concesiunei de edificare din partea autorită
ţilor administrative şi să continue aceste lucrări în aşa mod, ca cel mult până la
1 septembrie a anului curent (n.n. 1913) să fie casa sub acoperiş, iar până în 1
august 1914 să fie dată în samă. La caz că întreprinzătorul în decursul acestui
18
19
20

Iosif Mihăilaş a fost unul dintre personajele de vază ale Năsăudului in a doua jumătate a sec.
XIX-lea, dej:inând la 1869 funcţia de magistru de poştă.
AMGrN, colecţia Iuliana Tişca (scrisoare datată 19.08.1924).
în inscrisurile alcătuite de către Emil Tişca, numele constructorului apare sub forma
Mureşianu sau Mureşian, deşi din semnătura acestuia reiese, mai degrabă, că I-ar fi chemat
Pavel Moroşan.
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termin, din ori şi ce motiv şi în urma ori şi căror împrejurări, nu ar putea preda
casa în samă în modul prescris mai sus, atunci e deobligat a plăti edificato
rului pentru fiecare zi întârziată câte 10 (zece) Coroane pedeapsă, respective se
învoieşte ca această pedeapsă să i se sustragă din suma contractuală" .
Din acelaşi contract aflăm că " întreprinzătorul" era obligat " să
clădească întreg edificiul amintit, [ . . . ] din materialul propriu, care şi
ca calitate şi ca bonitate trebuie să fie inescepţionabil şi în cele mai bune
condiţiuni" . De asemenea, se angaja să acopere " dintr-al său toate spesele
împreunate cu asigurarea muncitorilor la «Betegsegelyză penztar» (Casa de
ajutorare a bolnavilor)" .
în continuare, erau prevăzute sancţiuni aplicabile constructorului în
eventualitatea unei slabe calităţi a lucrărilor şi a materialelor folosite, inclusiv
pentru o perioadă de garanţie: " întreprinzătorul [ . . . ] primeşte întreaga
răspundere pe durata de un an de la predarea edificiului în seamă, respective
declară, că ori şi ce deteriorare sau ruinare a edificiului, provenită în decursul
acestui timp, din cauza folosirei de material rău, sau din cauza lucrărilor
incorecte şi incomplete, o va restabili pe spezele sale proprii şi din materialul
propriu, respective va readuce clădirea în starea bună şi neescepţionabilă" .
" Atât predarea în samă, provizoră, după efectuarea tuturor lucrărilor,
cât şi predarea în samă definitivă, după espirarea termenului de garanţie de
un an" , urma a se face "în prezenţa unor experţi aleşi de partidele contrac
tante şi pe baza unui proces verbal subscris de partide şi de experţi" . Valoarea
garanţiei, depusă la Banca Mercur, a fost stabilită la 540 de coroane, care puteau
fi ridicate numai începând cu 1 august 1915.
Pe lângă ridicarea propriu-zisă a clădirii, lucrările la vila Tişca au vizat
şi alte aspecte: dotarea încăperilor cu sobe de teracotă, de fier sau cuptoare
pentru bucătărie, pictatul încăperilor, realizarea împrejmuirii, amenajarea
spaţiilor verzi şi a grădinii cu pomi fructiferi şi, de asemenea, construirea unor
anexe gospodăreşti.
Astfel, cele trei sobe de teracotă destinate camerelor din fată au fost
achiziţionate de la firma bistriţeană Walter Schuster et comp., contra sumei de
760 coroane, în preţ incluzându-se şi " aşezatul, precum şi reparatul cuptoa
relor, de asemenea şi transportul lor la Năsăud şi plata monteurului, precum şi
a lucrătorilor care le-au aşezat" .
Au mai fost cumpărate două sobe din fier, de la firma Pollak et Siegelstein,
cu o valoare de 100 coroane. Cuptorul de bucătărie, " dimpreună cu ţevile de la 2
cuptoare au fost făcute de către maestrul lăcătuş Leopold Weiss din Năsăud" 21
pentru 70 coroane, iar cuptorul de pâine din pivniţă a fost achiziţionat de la
Pavel Mureşian, cel care a ridicat şi casa, pentru 120 coroane. Prin urmare,
cheltuielile privind sobele şi cuptoarele s-au ridicat la un total de 1.050 coroane.
Pictatul camerelor şi a verandei din faţă a costat familia Tişca 300 de
coroane, lucrarea fiind executată de " pictorul de odăi" Pavel Popp, în vreme ce
,

21

Leopold Weiss, născut in anul 1862, ca fiu al cizmarului Josef Weiss, figurează cu numele şi in
volumul: Ioan Bolovan, Adrian Onofreiu, Viorel Rus, op. cit., p. 299.
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decorarea verandei din spate cu un peisaj în ulei a fost încredinţată pictorului
"
" Zoltan din Bistriţa 22, pentru alte 20 coroane.
Ridicarea gardului care înconjoară proprietatea a necesitat 2.620 de
coroane, şi anume: partea din beton a fost turnată de către zidarul Filimon Ion
pentru 860 coroane; " văruitul şi bătutul acestui gard cu kopor" s-au executat
de către Pavel Mureşian, contra sumei de 120 coroane; părţile din fier i se
datorează maistrului lăcătuş Onoriu Ilioviciu, pentru 1.240 coroane; în timp
ce porţiunea de lemn (" palantul" ) din spatele proprietăţii aparţine meşterului
lemnar Vasile Căinari, în schimbul a 400 coroane.
Amenajarea parcului din jurul casei cu flori şi arbuşti ornamentali,
precum şi a grădinii de pomi fructiferi a reclamat încă 800 de coroane.
Concomitent s-a lucrat şi la construirea unor anexe gospodăreşti (" supraedifi
catele economice" ): " 2 retirezi23, un şopru de lemne, 2 coteţe de galiţe şi 2 coteţe
de porci" , realizate de către acelaşi maistru lemnar Vasile Căinari, pentru 400
de coroane.
Faţă de cele menţionate mai sus, începând cu procurarea terenului
pentru casă, au mai fost contabilizate unele costuri reprezentând " diverse
speze şi cadouri" , care s-au ridicat la 1.070 de coroane. Astfel, trăgându-se linie,
au fost cheltuite în tota1 36.000 coroane, specificându-se că " în această sumă nu
se cuprinde mobiliarul acestui edificiu" . Trebuie menţionat că o parte din banii
investiţi au provenit de la părinţii lui Emil Tişca, fapt ce denotă din corespon
denţa ulterioară a IulianeF4•
Documentele de la Muzeul din Năsăud arată că la 1 august 1914 lucrările
la vila Tişca erau finalizate. La scurt timp, ca urmare a declanşării Primului
Război Mondial, Emil Tişca a fost concentrat în batalionul II al Regimentului
32 honvezi de la Bistriţa, cu rangul de sublocotenent. A participat ca ofiţer
combatant pe toată durata războiului, în special pe frontul balcanic, până în
2 decembrie 1918, când a fost desconcentrat. Pentru serviciile aduse în această
perioadă a fost decorat în mai multe rânduri25•
întors acasă, Emil Tişca va contribui la reorganizarea Gărzii Naţionale
din Năsăud, în calitate de preşedinte şi comandant. Odată cu intrarea armatei
române în judeţul Bistriţa-Năsăud, a trecut cu gradul de căpitan în rândurile
acesteia, fiind numit şef al Postului de censură şi comandant al Pietei Bistrita.
După ieşirea din cadrul armatei, la 28 decembrie 1919, se întoarce la Banca
Mercur din Năsăud, pe postul de director executiv. în paralel se va implica
activ în viaţa economică şi culturală a Năsăudului şi a zonei26•
1

22

21
24
25

,

Nu este exclus ca acest pictor Zoltan să fie şi autorul tabloului in ulei infăţişând pe Iuliana
şi Emil Tişca, păstrat la Biblioteca Academiei din Năsăud şi reprodus in paginile de faţă.
Semni'Uura de pe tablou, fărll sa avem deplina convingere, pare sa indice numele la care am
făcut referire.
Vezi: Mircea Prahase, Glosar regional, ediţia a ll-a, 2010, p. 213 (verbul a retira cu sensul de a te
retrage). Conform autorului,. in cazul nostru sb. retirez ar avea inţelesul de " closet".
AMGrN, colecţia Iuliana Tişca (scrisoare datată 6 aprilie 1931).
Vasile Dobrescu, Adrian Onofreiu, op. cit, p. 351.

26 IIJidem.
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în anul 1924, în urma falimentului Băncii Mercur şi a problemelor
de natură judiciară care au urmat, Emil Tişca părăseşte Năsăudul, intrând în
serviciul Băncii Româneşti. După un stagiu de 6 luni la Sucursala din Braşov,
în ianuarie 1925 a fost numit sub-director al Sucursalei Satu Mare, iar ulterior
director, funcţie pe care va rămâne până spre finele anului 1940, când se va
pensiona. Forţat să părăsească oraşul de către administraţia maghiară instaurată
după ocuparea Transilvaniei de Nord de trupele horthyste, în urma Dictatului
de la Viena din 30 august 1940, Emil Tişca se va stabili pentru o vreme la Braşov,
urmat d� Lya de Baghotay, care-i va deveni soţie după divorţul de Iuliana27•
In ceea ce o priveşte pe luliana, la finele anului 1925 şi-a urmat soţul la
Satu Mare, unde va rămâne timp de aproape doi ani. Din nefericire, greutăţile
prin care trecuseră cei doi în ultimii ani au afectat şi relaţiile dintre ei, accentuate
se pare şi de o relaţie extraconjugală a lui Emil Tişca. luliana va reveni la Năsăud,
aşteptând ca Emil să se înapoieze la ea, lucru care nu se va mai întâmpla.
Problemele familiale au afectat-o puternic pe Iuliana. Încă în perioada
în care se afla la Satu Mare, tatăl ei, doctorul Liviu Mureşianu îi scria printre
altele: " tu tot mereu te lăudai că ai mai multă minte decât toţi noi şi iată acum
tu dai dovadă că nu ai minte, te sfarmi singură, îţi amărăşti zilele şi pentru ce,
nu dormi nopţile, îţi faci din casă un iad [ . ]. Tu să te cugeţi numai la tine, să-ţi
cauţi de sănătate, să-ţi faci zile plăcute." 28•
Cuvinte de încurajare îi transmitea şi soacra sa, Maria Tişca, aflată la
Moeciu de Sus, de care va continua să rămână apropiată şi care a sperat până în
ultimul moment la împăcarea celor doi: "Am tot aşteptat ca să aud veşti bune, că
în fine v-aţi decis din nou să convieţuiţi împreună, să vă sprijiniţi şi ajutaţi unul
"
pe altul, mai ales că la vârsta la care sunteţi aveţi lipsă de sprijinul unuia altuia. 29•
Chiar dacă nu mai locuiau împreună, Emil Tişca îi va trimite periodic
Iulianei bani pentru a se întreţine30• Nu cunoaştem dacă banii primiţi de la
Satu Mare reprezentau singura sursă de venit a Iulianei în perioada de până
la izbucnirea celui de Al Doilea Război Mondial, dar situaţia ei financiară nu
pare să fi reprezentat cu adevărat o problemă. Se păstrează diferite acte care
fac referire la sume de bani depuse la " Casa de păstrare şi Banca de credit din
Cluj" (1929) şi, de asemenea, un număr mare de acţiuni pe care le deţinea, în
1936, atât la Banca Aurora din Năsăud cât şi la Institutul de Credit şi Economii
"
" Ardeleana din Orăştie. în aceeaşi perioadă a fost o prezenţă constantă pe
timpul verii în staţiunea balneară de la Bazna Gud. Sibiu), pe care de altfel o
frecventase şi împreună cu soţul ei, înainte ca acesta să plece din Năsăud31.
. .

'17
28
29
30

31

Il:ridem.
AMGrN, colecpa luliana Tişca (scrisoare datată 9 mai 1926).
Ibidem (scrisoare datată '27 decembrie 1931).
Colecpa la care facem referire cuprinde, de asemenea, mai multe plicuri expediate lulianei prin
poştă, purtând ştampila şi sigiliul Băncii Rontaneşti din Satu Mare, pe care sunt menţionate,
pe lângă numele destinatarului şi al expeditorului, şi sumele de bani pe care le conţineau
(intre 2000 şi 6.000 lei). Transferul unor sume de bani de la Satu Mare la Năsăud reiese şi din
corespondenţa pe care Iuliana a purtat-o cu soacra sa.
AMGrN, colecpa luliana Tişca. Şederea în staţiunea Bazna este confirmată de mai multe
chitanţe pe numele ei, bilete de tratament, pliante sau scrisori.
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Rămâne în continuare prezentă în viaţa publică a Năsăudului, chiar
dacă nu într-o manieră la fel de evidentă ca mai înainte. Faptul rezultă şi din
invitaţiile pe care le-a primit cu ocazia diferitelor evenimente desfăşurate în
oraş, aşa cum a fost " Balul-Mascat" organizat în data de 28 decembrie 1929
de către Astra şi Crucea roşie năsăudeană32• Zece ani mai târziu, tot ca urmare
a unei invitaţii, face o donaţie către Societatea Ortodoxă a femeilor române Filiala Năsăud33, de la care primeşte un răspuns de mulţumire:
" Societatea Ort. Naţională a fem. române,
Filiala Năsăud
No. 35-1939/40
Mult Stimată
Doamnă Tişca,
Surprinse în mod plăcut de atenţiunea deosebit de binevoitoare
manifestată de Domnia Voastră fată de cauza sfântă căreia societatea noastră
s-a angajat să-i servească în acest orăşel, Comitetul nostru de conducere, în
unanimitate, vă exprimă caldele sale mulţumiri pentru frumoasa sumă de
bani trimişi din prilejul ceaiului dansant ce l-am angajat în seara zilei de 10
Februarie a.c.
Asigurându-vă în acelaşi timp şi de recunoştinţa noastră, rămânem cu
sentimentele cele mai alese ce vi le purtăm.
'

Năsăud, la 4 Aprilie 1940
Secretară
A. Berindei" 34•

Preşedintă
E. Nercheş

în 1940, înainte ca Emil Tişca să părăsească teritoriile ocupate
şi să plece la Braşov, ia decizia de a renunţa la partea sa din casa de la Năsăud
pentru a fi oferită lulianei, gest care poate fi privit şi ca o compensaţie pentru
acceptul ei de a divorţa oficial, eveniment consumat în acelaşi an. Actul care
atestă cedarea de către Emil Tişca a dreptului ce-i revenea asupra imobilului
şi trecerea acestuia în proprietatea fostei soţii cuprinde mai multe înscrisuri35,
32

33

�
l5

IIJidem.
Societatea Ortodoxă Naţională a femeilor Creştine din România (SONFR) a luat naştere in
anul 1910 din iniţiativa Alexandrinei Cantacuzino, soţia latifundiarului Grigore Cantacuzino,
cu acordul şi binecuvântarea Sinodului BOR. Societatea avea ca scop "unirea sufletelor şi
mobilizarea energiilor pentru educaţia religioasă a tinerilor, pentru ajutorarea femeilor aflate
in dificultate, pentru susJ:inerea Bisericii" . După 35 de ani de activitate, Societatea a fost desfi
inţată in 1945 de regimul comunist. A fost reactivati\ după Revoluţia din 1989 prin hotărârea
. Sfântului Sinod şi, in prezent, are filiale in toate regiunile ţării, membrele ei militând pentru
promovarea adevărurilor creştine şi a valorilor naţionale.
AMGrN, colecţia Iuliana Tişca.
1/Jidem.
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adăugate la date diferite şi purtând toate elementele necesare pentru autenti
ficare (semnătură, ştampilă şi timbru fiscal)36• Documentul începe cu declaraţia
lui Emil Tişca, redactată la Satu Mare, prin care-şi exprimă hotărârea:
" Declaraţie
Subsemnatul Tişcă Emil, pensionar, fost director de bancă,
născut la 8 septembrie 1881, în localitatea Bran, cu adresa actuală în Satu-Mare,
str. Kazinczy, nr. 17, doresc să mă stabilesc definitiv în România, şi ca urmare
în scurt timp voi părăsi Ungaria. Cu această ocazie doresc să mă asigur de
bunăstarea fostei soţii, care este din Năsăud, numita Mureşan Iuliana, născută
în 21 octombrie 1880, cu care m-am căsătorit în 21 septembrie 190537, de aceea
îi fac cadou casa noastră situată în Năsăud, nr. 294, imobil înscris în cartea
funciară cu nr. 70/1 şi 70/2, respectiv jumătatea mea, în valoare de 200.000 lei,
adică două sute de mii lei.
în urma hotărârii de a face acest cadou, îmi dau acordul ca imobilul să
fie trecut în cartea funciară pe numele fostei soţii, care în prezent locuieşte acolo.
Prezenta declaraţie am citit-o, mi-am dat acordul şi am semnat-o.
Emil Tişcă" .

Redactat în Satu-Mare 31.oct.1940

Autenticitatea declaraţiei a fost confirmată de către notarul Racz Karoly
din Satu Mare:
" Nr. Dosar: 486/1940
Eu, dr. Racz Karoly, notar regal, numit prin hotărârea cu numărul
1376/1940 de către Bayor Ferencz, comandant militar al oraşului Satu-Mare,
certific în această zi declaraţia înscrisă sub numărul 486/1940, că Tişcă Emil,
fost director de bancă, cu adresa actuală în Satu-Mare, str. Kazinczy, nr. 17, pe
care îl cunosc personal, a semnat documentul cu mâna lui, în faţa mea, de aceea
certific semnătura lui.
Datat în Satu-Mare, 2 noiembrie 1940.
Notar regal,
Racz Karoly".

în continuare s-a adăugat declaraţia Iulianei de la Năsăud, legalizată
de către notarul Bozac Emil, prin care confirmă, la rândul ei, cele exprimate de
Emil Tişca:
36

37

Părţile de document redactate in timpul administraţiei maghiare de după 1940 ne-au fost
traduse in limba română de către d-na Edith loviţi!., profesor la Colegiul Naţional "George
Coşbuc'' din Năsllud, căreia ii mulţumim şi pe această cale
După cum se poate vedea, atât data de naştere a Iulianei cât şi data căsătoriei sunt înscrise
greşit in declaraţia lui Emil Tişca.
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" Declaraţie
Subsemnata Mureşianu Iuliana, locuitor al Năsăudului confirm ceea
ce soţul meu Tişcă Emil a declarat în 31 octombrie 1940 şi dr. Racz Karoly
notar regal al oraşului Satu-Mare a admis în cauză, anume dosarul numărul
486/1940, în care imobilul cu numărul 294, înscris în c.f. 70/1 şi 70/2 mi-a fost
dăruit, respectiv jumătatea casei care i-ar fi corespuns lui, în valoare de 200.000
lei (două sute de mii lei) şi accept acest cadou.
Prezenta declaraţie am citit-o, a fost luată la cunoştinţă şi am semnat-o.
Iuliana Mureşianu" .

Năsăud, 15 ianuarie 1942

Câţiva ani mai târziu, este inserată hotărârea Judecătoriei din Năsăud
privind trecerea dreptului de proprietate pe numele Iulianei:
"Judecătoria mixtă Năsăud, secţia c.f.
Nr. 125/1946 c.f.
Încheiere.
Jud. mixtă Năsăud ca instanţă c.f. în baza contractului cu data Satu
Mare în 31 octomvrie 1940, autentificat de notarul public din Satu Mare în ziua
de 2 Novemrie 1940 sub Nr. 486/1940 în original şi tradus în limba română,
ordonă ca asupra imobilului cuprins în c.f. Nr. 294 din comuna Năsăud, Nr. de
ord. A - 1. 2. top. 70/1, 70/2 înscris ca porţiunea de proprietate de sub B1, pe
numele donatorului Tişca Emil să se întăbuleze dreptul de proprietate cu titlul
de drept de donaţiune în favoarea donatoarei fost soţia lui Emil Tişca, născ.
Mureşan Iuliana, dom. în Năsăud. Valoarea donaţiunei este 200.000 lei.
Conform vizei administraţiei de constatare de pe lângă percepţia
Năsăud din 25 Aprilie 1946 scutit de timbru conf. Art. 72, al. 2, Lega. Timbrului.
Această încheiere se va comunica cu părţile interesate.
Năsăud, la 26 Aprilie 1946 s.s. Dr. T. Chitul judecător.
Pentru conformitate:
ss. indescifrabil" .

în fine, pe ultima pagină a documentului la care facem referire este
confirmată intabularea părţii de proprietate pe numele Mureşan Iuliana:
"Judecătoria mixtă Năsăud,
25 lan. '946, Nr. 21
S-a intabulat dreptul de proprietate asupra porţiunei de proprietate de sub B1
a lui Emil Tişca din cf Nr. 294 a oraşului Năsăud în favoarea ei:
Mureşan Iuliana
Năsăud în ziua de 5 Maiu 1946.
Alexandru David
Conducător de cf".
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Nu detinem foarte multe informatii
' despre viata Iulianei Tişca în anii
de după insta�rarea regimului comunist. Cert este că Îa un moment dat i s-a
impus să primească persoane străine în locuinţa sa, iar ulterior să găzduiască
Dispensarul TBC din oraş. Faptul rezultă şi dintr-un răspuns scris venit din
partea Sfatului Popular al oraşului Năsăud, în urma unei solicitări prin care
Iuliana ceruse schimbarea chiriaşului. Răspunsul a fost, după cum se poate
vede� unul negativ:
" R.P.R.
Comitetul Executiv al Sfatului Popular al Oraşului Năsăud
Nr. 367/1951.
Către,
IULIANA TIŞCA năs. MUREŞAN
Năsăud
La cerea Dvs. înregistrată la Nr. de mai sus prin care ne expuneţi
conflictul ce există între Dvs. şi chiriaş vă comunicăm că aceste chestiuni nu
sunt de competenţa noastră.
Privitor la schimbarea chiriaşului vă comunicăm că actualmente nu
sunt locuinţe disponibile, populaţia Oraşului mărindu-se foarte mult.
Năsăud la 11 Aprilie 1951.
Preşedinte,
Alexandru Mârza

Secretar,
Nistor Ştefan" 38•

Lipsa unor moştenitori, pe de o parte, şi situaţia impusă de autorităţile
timpului, pe de alta, credem că au fost factorii care au determinat-o pe Iuliana
să-şi doneze casa, în anul 1958, Filialei Cluj a Academiei Române, care deţinea
din 1957 un valoros fond de carte la Năsăud, constituit prin donaţii, depozitat
în clădirea Şcolii Medii nr. 239• în acest scop a adresat o cerere către Notariatul
de Stat al raionului Năsăud, pentru a fi ajutată la întocmirea şi autentificarea
testamentului.
La Serviciul Judeţean Bistriţa-Năsăud al Arhivelor Statului se găseşte
în copie atât procesul-verbal redactat de către reprezentanţii Notariatului de
Stat deplasaţi la locuinţa Iulianei, cât şi testamentul propriu-zis, documente pe
care le reproducem în continuare40:
" R.P.R.
Notariatul de Stat raion Năsăud Regiunea Cluj
Proces-verbal
Nr. 579/402 anul 1958 luna decembrie ziua 22.
lB

AMGrN, colectia Iuliana Tişca.
39 Teodor Tanco, Academia Română 1866-2006 . . ., p. 103-119.
40
ANSJBN, fond Sfatul Popular al raionului Năsăud. Secţia Comitet executiv, fila 128 .
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Noi, Dr. Gh. D. Eftimie, notar la Notariatul de Stat Năsăud, asistat de
Moraru Veronica şef secretar, văzând cererea înreg. la nr. 5347/958 prin care
Tişca L. Iuliana, casnică din oraş Năsăud, Bdl. Republicii, nr. 41, ne cere a ne
deplasa la domiciliul sus-numitei, pentru redactarea şi autentificarea unui
testament, fiind suferindă şi în etate, azi data de mai sus ne-am deplasat la
domiciliul petiţionarei, pe care găsindu-o suferindă şi în etate de 79 de ani, şi
punându-i diverse întrebări am constatat că este lucidă şi stăpână pe faptele
sale, şi arătându-i scopul venirii noastre, am identificat-o prin B.Id. Seria HU, nr.
067688, Mii. Năsăud 628/1950, după care ne-a cerut redactarea testamentului
de fată după vointa sa.
'
În baza p�tiţiei înregistrată sub nr. 5347/1958 cât şi la cererea verbal
făcută de părţi înaintea noastră, am redactat prezentul act în trei exemplare
originale, după care părţile au cerut autentificarea lui.
După ce am cetit actul, părţile ne-au declarat că cele cuprinse în el sunt
conforme voinţei lor, apoi au semnat toate exemplarele, iar noi le-am vizat.
[ . . . ].
Noi,
Luând act de declaraţiunile părţilor, declarăm autentic prezentul
inscris.
Acest proces-verbal s-a semnat de noi şi secretar.
ss Secretar şef
ss Gh. D. Eftirnie
Morariu Veronica".
Testament
"
Subsemnata Tişca L. Iuliana - văduvă fără copii41 - casnică din oraş
Năsăud, Bdl. Republicii, Nr. 41, reg. Cluj, sănătoasă la minte şi nesilită de
nimeni, înţeleg ca în cazul morţii mele, şi lipsă de rezervatari, să las Academiei
Republicii Populare Române, Filiala Cluj, un teren casă, grădină împodobită,
fânaţ şi edificii economice în intravilan, şi suprafaţa de 1 .424 m.p. intabulat sub
B2 şi 4 în CF. 294 - Năsăud nr. top. 70/1 şi 70/2.
Las acest legat Academiei Republicii Populare Române Filiala Cluj cu
condiţia ca legatara să folosească imobilul în scopuri cultural-educative, ca
bibliotecă şi sală de lectură, în nici un caz ca locuinţă.
Transmiterea şi intabularea dreptului de proprietate se va face la
deschiderea succesiunii.
Făcut de Notariatul de Stat raionul Năsăud şi semnat de mine azi
22 (douăzeci şi doi) decembrie 1958 (una mie nouă sute cincizeci şi opt) la
domiciliul meu de mai sus (n) Iuliana Mureşian Tişca.
22 decembrie 1 958

Spre neschimbare
Notar Gh. D. Eftimie".
41

Chiar dacă la momentul redactării testamentului fostul ei soţ era incil in viaţa., Iuliana preferă
sil fie inscrisil ca văduvă,

socotind probabil divorţul ca un lucru dezonorant.
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Răspunsul de mulţumire din partea Academiei R.P.R., Filiala Cluj,
nu a întârziat să vină: " Stimată doamnă. Am aflat cu recunoştinţă că dvs., din
proprie iniţiativă, aţi testat vila proprie din oraşul Năsăud, Bibliotecii Filialei
Academiei R.P.R. - Cluj. Acţiunea dvs. este de un mare ajutor pentru o unitate
a celei mai importante instituţii ştiinţifice din patria noastră, Academia R.P.R.
Pentru acest fapt, vă rugăm să primiţi mulţumirile noastre respectuoase. în
istoria acestei instituţii numele dvs. va fi figura printre binefăcătorii ei"42•
La aproape trei ani de la redactarea testamentului, într-un moment
în care în vila Tişca funcţiona încă Dispensarul TBC, Filiala Cluj a Academiei
Române, poate şi la insistenţele Iulianei, se arată interesată de a intra în posesia
imobilului. În acest sens înaintează o adresă către Sfatul Popular Raional
Năsăud pentru a-i fi pusă clădirea la dispoziţie:
" Academia Republicii Populare Române
Filiala Cluj
Nr. 4904/1961

Cluj, la 15 septembrie 1%1
Str. Republicii nr. 9
telefon: 35-14, 35-15
Nr. 12.347/16.1X.191/I

Către,
Sfatul Popular Raional
Năsăud
După informaţiile pe care le deţinem, vila Tişca din oraşul Năsăud,
B-dul Republicii nr. 41, proprietate a tov. Tişca L. Iuliana din Năsăud, în
prezent ocupată de serviciile unui dispensar medical, urmează să fie evacuată
în curând prin instalarea dispensarului respectiv într-o altă clădire.
Întrucât în oraşul Năsăud, Academia RPR - Filiala Cluj deţine o
bibliotecă importantă, adăpostită din lipsă de local - în mod provizoriu - în
clădirea Şcolii Medii nr. 2 din localitate, prin prezenta vă rugăm să binevoiţi a
vă da aprobarea ca după eliberarea ei, vila Tişca să fie pusă la dispoziţia noastră
şi transformată în bibliotecă, în care ar urma să fie transpuse fondurile existente
în prezent la menţionata Şcoală Medie nr. 2. în modul acesta pe de o parte s-ar
crea condiţii optime pentru punerea în valoare a bibliotecii documentare la
care ne referim, acţiunea interesând deopotrivă viaţa culturală a oraşului Dvs.
şi activitatea ştiinţifică legată de fondurile bibliotecăreşti importante, iar pe
de altă parte, procedându-se în sensul arătat, s-ar respecta şi dorinţa actualei
proprietare a vilei, care, prin testamentul său autentificat la Notariatul de Stat
raional Năsăud sub nr. 579/402/1958, donează vila Academiei RPR - Filiala
Cluj, pentru a fi folosită în scopuri cultural-educative.
Vă rugăm să binevoiţi a ne comunica acordul Dvs. în această problemă
de mare interes pentru instituţia noastră, astfel ca vila despre care am făcut
42

Apud Teodor Tanco, Virtus Ramana Rediviva, vol. ill, p. 280-281; Idem Academia Ramână
1866-2006 . , p. 123-124. Autorul menţionează şi numărul de înregistrare pe care scrisoarea
de mulţumire din partea Filialei Ouj a Academiei Române il poarta: "Nr. 359/1958, ianuarie
6" . Foarte probabil, scrisoarea a fost înregistrată la inceputul anului 1959, iar din greşeală a
fost inscris anul care tocmai se incheiase.
..
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vorbire să ne fie pusă la dispoziţie în scurt timp după eliberarea ei, pentru a
trece neîntârziat la pregătirea instalării bibliotecii în clădirea respectivă şi la
dezvoltarea activităţii acestei biblioteci în condiţii corespunzătoare.
Preşedintele Filialei,
Acad. Raluca Rîpan"43•
Răspunsul Sfatului Popular al raionului Năsăud a fost şi de această
dată destul de evaziv, nefiind oferită o rezolvare imediată.
" Sfatul Popular al raionului Năsăud
Comitetul Executiv
Nr. 12.347 -1- din 3 oct. 1961
Către,
Academia Republicii Populare Române
Filiala Cluj
Str. Republicii nr. 9
La scrisoarea D-voastră nr. 4904/1961, prin care solicitaţi sprijinul
nostru pentru a găsi un local corespunzător pentru biblioteca Dvs., din oraşul
nostru, vă comunicăm următoarele:
În centrul atenţiei noastre stă această problemă, dar din lipsă de spaţiu
nu a putut fi rezolvată.
În vila văd. Mureşan Iuliana, căsătorită Tişca, este instalat dispensarul
cu staţionar T.B.C.
În momentul când vom avea spaţiu fie în altă parte, fie prin mutarea
dispensarului T.B.C. în construcţiile ce ar urma să se facă anul viitor la Spitalul
Năsăud, vă vom satisface cererea. În acest sens noi am intervenit forului nostru
tutelar pentru lărgirea spaţiului spitalului şi gruparea secţii lor într-un singur
loc, propunere care dacă va fi acceptată va rămâne disponibil spitalul vila Tişca.
Secretar,
Sîngiorzan George" 44•

Preşedinte,
Duca Mihai

Preluarea clădirii de către Academie se va produce abia după decesul
lulianei Tişca, survenit la 16 iulie 1965. Se pare că la acea dată ea nici nu mai
locuia acolo, ci la o altă adresă45• Intabularea în proprietatea Academiei R.P.R.
s-a făcut la câteva luni de la dispariţia donatoarei, pe 6 decembrie 1965.
După alţi trei ani, la 19 noiembrie 1968 a avut loc inaugurarea noului
local al Bibliotecii documentare46• La festivitate au fost prezente autorităţi şi
personalităţi de marcă ale timpului: Vasile Ilovan - secretar al Comitetului
Judeţean de Partid; Raluca Ripan - preşedintele Filialei Ouj a Academiei RSR;
43
44

45
46

ANSJBN, fond Sfatul Popular al raionului Năsăud. Sec,tia Comitet executiv, fila 127.
JlJidem, fila 143.
Teodor Tanco, Academia Română 1866-2006 , p. 118.
. . .

JlJidem.
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Ion Triteanu - directorul Bibliotecii din Cluj a Academiei RSR; Victor Preda
- membru corespondent al Academiei; Gavril Istrate - decanul Facultăţii de
Filologie din Iaşi; Alexandru Matei - directorul Arhivelor din Cluj; conf. univ.
Alexandru Husar de la Iaşi, alături de alte figuri cunoscute ale vieţii culturale
de pe aceste meleaguri47. Chiar dacă nu a mai apucat acel moment, Iuliana
Tişca a rămas legată cu numele de clădirea a cărei proprietară a fost şi implicit
de instituţia beneficiară a donaţiei sale, fiind aşezat la loc de cinste şi rostit cu
consideraţie de către cei care trec pragul Bibliotecii din Năsăud.
ABOUT IULIANA TISCA ANO THE BUILDING OF THE ROMANIAN
ACADEMY LIBRARY FROM NASAUD

Summary
The present study contains some aspects regarding Iuliana Tisca's life (1881the woman who, at the end of her life, donated her villa from Nasaud to the
Branch Academy of Cluj in order to be used as library. luliana was bom in Nasaud, in
a well regarded family, her father, Liviu Muresianu was a doctor. In 1905 she married
Emil Tisca, an expert in economy. He was a native of Brasov, settled in Nasaud as an
accountant of Mercur Bank. Between 1914-1915, the Tisca family built their own house
in Nasaud following the plans of Pfaundler - an engineer from Bistrita. In 1924, after
Mercur Bank had gone bankrupt, Emil Tisca Ieft Nasaud and settled in Satu Mare as
an employee of the Romanian Bank. During the years that followed, the Tiscas lived
separately and, in 1940, in order to divorce and re-marry, Emil Tisca renounced to his
part of the house in the favour of luliana.
After World War II and the setting up of Comunism in Romania, Iuliana
Tisca lived a pretty tough life. Not having any descendants and being in danger
of nationalizing her house, in 1958 she chose to donate her house to the Romanian
Academy. She died on 161h July 1 965 and three years !ater, on 151h Nov. 1968, the Library
of the Romanian Academy was inaugurated.
1 965),

47

Ziarul .. Ecoul", Bistriţa, anul 1,
deosebit.

nr.

42 din 23 noiembrie 1 968, p. 1, art. La Năsăud
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M a ria M u reşia n u - bu nica l u l i a n e i
Tişca; pictură î n ulei de Sever
M u reşianu (colecţia M G r N ) .

Dască lul Vas i l e M u reşia nu - bunicul
l u lianei Tişca; pictură în ulei de Sever
M u reşi a n u (colecţia M G rN ) .

l u liana, copil (colecţia M G r N ) .

Cornelia şi Liviu M u reşi a n u - părinţii
l u lianei Tişca, 1878 (colecţia MGrN).
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Doctorul Liviu M u reşia n u cu soţia Cornelia şi copiii Ioan Liviu,
Letiţia şi l u lia na, 1895 (colecţia MGrN).
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Membrii activi ai " Reu n i u n i i Rom â ne de cântări d i n Năsăud ", în a n u l 1900:
1. Moisil Vasile, 2. Rus N i c u l iţă, 3. P ră d a n O noriu, 4. Tofan E lena, 5 . Tomuţa Ioan, 6. M i h a l ca Ioan, 7 . Scridon E m i l ia, 8. Moisil Lucreţia, 9. Petri
Corn e l ia, 10. U n u l M a cedon, 1 1 . Şimon Teodor, 12. M a caveiu Pa u l i n a ( n . M i hă i laşiu), 1 3 . Şerban E m i lia ( n . M i hăilaşiu), 14. Ştefă n uţiu E m i l,
15. H a l iţa Alexa ndru, 16. Pecura riu Ioan, 1 7 . Ştefă n uţ i u Charlotta, 18. Şimon M aria, 19. Ch ittul Veron i ca, 20. M u reşianu l u l ia na, 2 1 . F i l i p a n
Ana, 22. Hangea Anton, 23. H o d o r Otti lia, 2 4 . M u reşia n u Letiţia.
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E m i l Tişca - fotografie d i n ti nereţe, rea l i zată la S i b i u în perioada 1902-1904,
câ n d e ra " practicant " la Ba n ca Albina (colecţia M G r N ) .
.....-

-

onoouo

O#_

f)(l

a

� fo*

ounoooulă ounun10

t;�,

rxn11

u/Jw m �i()#t·ica :r·-cat. elin !!J'lioauel �
8 @otom�ll 1906 ot. n. J cau �· m.
M"'
cWutl, ;,.

<&.r-�

1906.

'!.

•

Anu nţ-i nvitaţie privi n d cu n u n ia l u l i a n e i M u reşi a n u cu E m i l Tişca (colecţia M G r N ) .
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l u l i a n a şi E m i l Tişca - pict u ră în ulei păstrată la
Bibl ioteca d i n N ăsăud a Academiei Române.
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l uliana Tişca, în p r i m i i a n i după căsătorie (colecţia M G r N ) .
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l u l i a na Tişca - fotografie făcută la Cluj, în preaj ma Pri m u l u i Război M o n d ia l
(colecţia M G rN ) .
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E m i l Tişca - ofiţer în
a rmata a u stro-ungară, în
ti m p u l Primu l u i Război
Mondial; Albania, 1915
(colecţia M G r N ) .

Soţii Tişca în 1921
(colecţia M G rN ) .
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Sch iţă cu desti naţia i n iţială a încăperilor d i n Vila Tişca ( E m pfa ngszimmer = cameră de
cameră servitori; Kammer
p ri m i re; Bodden treppe = trepte d i n lemn; Magderaum
b ucătărie; Schlafzimmer = dorm itor; Speisezim m e r = sufragerie;
= cămară; Kuche
Gastzi mmer = cameră de oaspeţi; Woh nzimmer = cameră de zi; Erker = foişor).
=

=
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UN CAZ INTERESANT DE CONVERTIRE LA
CALVINISM ÎN 1677: ŞTEFAN ALEXA DIN ORĂŞTIE
Mihai GEORGIŢĂ
După ce calvinismul se impune, cu sprijinul principilor calvini, ca o
confesiune de stat între celelalte culte recepte din principatul Transilvaniei, în
care credinţa răsăriteană a majorităţii românilor era doar tolerată, o parte din
elita românească, trecută înainte la catolicism şi o dată cu aceasta în rândul
naţiunii maghiare, aderă acum alături de unguri la învăţăturile lui Calvin1•
Această convertire apare astfel firească. Cu tot prozelitismul coordonat de
principii calvini şi de superintendenţa calvină2, puţine au fost cazurile în care
unii preoţi români ortodocşi şi unii credincioşi au trecut la calvinism. Unii
au fost atraşi la acest curent protestant în urma frecventării şcolilor calvine,
unde şi-au însuşit învăţăturile lui Calvin. Dintre clericii români, unii s-au lăsat
ademeniţi de privilegiile de care se bucurau pastorii reformaţi, şi mai puţini
fiind convinşi de noua doctrină. Cei mai mulţi credem că s-au convertit în
urma căsătoriilor mixte, motivaţi astfel de sentimente3 şi nu de vreo convingere
religioasă. în continuare vom prezenta un caz de convertire deosebit de
interesant prin semnificaţiile şi complexitatea sa, care până în prezent n-a fost
analizat de istoriografia de specialitate, deşi a fost publicat la sfârşitul secolului
al XIX-lea în colectia Hurmuzaki.
Este vorba despre declaraţia de convertire a lui Ştefan Alexa din Orăştie,
făcută în 16 iulie 1677 în faţa autorităţilor din Orăştie şi din Deva. Declaraţia
acestuia relevă complexitatea fenomenului convertirilor şi al apostaziei,
însumând aproape toate căile apostaziei descrise de noi aici, precum şi contra
dicţiile existente la nivelul conştiinţei celui convertit. Ea este, totodată, şi un
scurt istoric al vieţii religioase zbuciumate a unui om trăitor într-o comunitate
plurietnică şi pluriconfesională din a doua jumătatea a secolului al XVII-lea.
Ştefan Alexa se adresează atât oficialităţilor laice şi religioase din Orăştie,
cât şi mai ales " domniilor sale cinstiţilor predicatori din Orăştie" , de acum şi
din viitor. Cu toate că se încadra unui protocol de adresare, principalii desti
natari erau, aşadar, predicatorii calvini. începe prin a-şi recuza vechea credinţă
cu invective, clişeu repetat de mai multe ori, aproape în registrul redundanţei,
1

2

3

Nicolae Bocşan, Ioan Lumperdan, Ioan-Aurel Pop, Etnie şi canfesiune în Transilvania (sec. XIII
XIX), Oradea, 1994, p. 22-46.
Ana Dumitran, Religie ortodoxă - religie refonnată. Ipostaze ale identităţii canfesianale a ramânilor
din Transilvania în secolele XVI-X VII, Cluj-Napoca, 2004, passim.
Eadem, p. 259-260.
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posibil sugerat de predicatorii calvini, pentru a convinge auditoriu!, format
din iluştri reprezentanţi ai calvinismului: " Eu, deşi după părinţi mei naturali
m-am născut în religiunea mea greacă sau ca să zic românească, care e supersti
ţioasă şi idolatră, pestilenţială, afară de mărita religiune a lui Isus Hristos şi de
adevărata sfântă scriptură, precum şi afară de sfânta învăţătură a apostolilor''.
Tonul apăsat al recuzării se explică prin faptul că el acum abjura a doua oară
de la credinţa lui paternă, fiindcă în trecut se mai convertise o dată la calvinism.
Convertirea lui s-a făcut atunci din convingere, în urma frecventării şcolilor
calvine din Orăştie şi a studiului sfintelor scripturi (" crescând în şcoli de
religiune creştinească ortodoxă şi dându-mi Dumnezeu drept talent explicare
şi citirea sfintei scripturi, am înţeles că religiunea greacă sau românească ca
religiune afară de sfânta scriptură e religiune cu desăvârşire superstiţioasă şi
idolatră, religiune alcătuită din tradiţii omeneşti şi drăceşti; din cauza aceasta
încă în vârsta mea mai tânără m-am lepădat de aceea religie superstiţioasă
română sau greacă, am trecut precum am zis şi mai sus din acea religiune" ).
în ciuda acestui argument el se pare că n-a fost suficient de convins, căci el
însuşi recunoaşte că din cauza originii sale româneşti şi ortodoxe, o dată ce
s-a îndepărtat de mediul şcolar calvin şi de izvorul învăţăturilor calvine, întor
cându-se în mediul familial şi al rudelor soţiei sale, Ecaterina Mera, care erau şi
ele ortodoxe, a fost ispitit şi din nou a revenit la credinţa răsăriteană, având de
atunci mustrări de conştiinţă (" însă precum neîngrijirile rezultate din nepotri
virea mai sus amintitei mele origini m-au adus cu sine, depărtându-mă din
adevăratele şcoli [ . . . ] m-am desfăcut de adevărata ştiinţă având conversaţiune
şi locuire împreună cu greci de religie superstiţioasă şi ceea ce e mai mult cu
rudele soţiei mele Ecaterina Mera, care stăruie dimpreună cu greci în această
religie pestilenţială alcătuită din născociri drăceşti şi omeneşti contra întregii
sfinte Scripturi, care, aşa am învăţat, nu e nici în ţară religie receptă, pentru
nemerniciile ei, care sunt în contrazicere cu întreaga Sfântă Scriptură, aşa cred,
am fost sedus de dânşii şi m-am dat iar spre această religiune pestilenţială, din
care cauză am şi avut până acum şi mari lupte în sufletul meu" ). Acum, prin
graţia divină, recunoaşte deschis că s-a întors la credinţa calvină împreună cu
sotia sa Ecaterina Mera, care a fost crescută şi educată în credinta calvină, dar
care a îmbrăţişat şi ea după căsătorie, la influenţa rudelor ei ortodoxe, credinţa
acestora (" şi fiindcă şi soţia mea Ecaterina Mera fiind crescută în religiunea
mărită a lui Isus Cristos pe acesta o ţinea şi în aceasta trăia, dar în timpul căsniciei
sale cu mine, rudele ei care se aflau în religia pestilenţială au tras-o întocmai
ca pe mine cu dânşi la religiunea superstiţioasă" ). Aşadar, din cele relatate
rezultă că în momentul căsătorie erau amândoi calvini şi s-au reconvertit pe
urmă sub influenţa rudelor. Deşi nu se afirmă explicit în textul declaraţiei
făcută în faţa autorităţilor laice şi religioase, în faţa cărora trebuia să exprime
sinceritate şi convingere, din subtextul ei reiese că revenirea la calvinism s-a
făcut Ia presiunea soacrei sale, soţia lui Paul Marczi, evident calvină, care-şi
crescuse fata în confesiunea calvină (" din cauza acesta pentru ca buna speranţă
a domnilor de toate categoriile mai sus amintiţi să fie statornică în ceea ce mă
priveşte cât şi pentru ca soţia mea Ecaterina Mera şi mai ales mama ei Domnia
1

1
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sa Doamna Paul Marczi să fie cu sufletul liniştit şi să aibă cugetul împăcat în
ceea ce mă priveşte" ). Declaraţia solemnă de convertire trebuia să apară că a
fost făcută fără vreo constrângere, benevol, din propria convingere, luându-şi
angajamentul că până la sfârşitul vieţii va rămâne în credinţa calvină şi nu
va permite ca soţia sa se întoarcă la ortodoxie şi nici să fie silită de alţii şi mai
ales de rudele sale să se reconvertească (" După cum eu în cursul zilelor vieţii
mele până în ceasul morţii mele niciodată nu voi ţine religiunea românească,
nici religiunea grecească, care deopotrivă cu cea românească e religiune super
stiţioasă pestilenţială, mă rostesc cu toată puterea şi după toate putinţele
mele contra ei, nu permit, ca nevasta mea, Ecaterina Mera să se mai întoarcă
la religiunea grecească sau românească cea urâtă, superstiţioasă şi afară de
religiunea mărită a lui Christos, nu permit nici ca alţii, mai ales propriile ei
rude - dacă voi prinde de veste - să o silească şi să o înduplece la acea religiune
superstiţioasă; nici eu nu voi ţine în nici o parte a ei religiunea română sau
grecească, o părăsesc cu toate pestilenţialităţile ei, niciodată n-o să vrednicesc
nici măcar umbra ei; voi ţine numai singura religiune mărită a lui Christos religiunea ortodoxă sau, precum de obicei se numeşte, calvinistă - numai pe
aceia o recunosc în adevăr perfectă religiune" ). Iar dacă în urma căsniciei va avea
copii se va strădui să-i crească în credinţa calvină şi să-i ţină departe de credinţa
ortodoxă, nici măcar să ştie de existenţa acesteia (" pe aceia îi voi creşte şi voi
face să fie crescuţi în mărita religiune a lui Christos, pe care am cunoscut-o din
îndurarea lui Dumnezeu, precum părinţii creştini obişnuiesc a-şi creşte copii, îi
voi creşte şi eu după deplina mea putinţă; îi voi feri de pestilenţialităţile super
stiţioase ale religiunii greceşti sau româneşti, chiar şi de cunoaşterea celor'').
Angajamentul se încheie cu un jurământ de aderare totală la calvinism,
pe care dacă nu va reuşi să-I respecte, încălcându-1 şi persecutându-şi soţia pe
motive religioase, fie şi printr-o simplă admonestare verbală, atunci soţia sa
poate să fie despărţită de el fără procesul de judecată, numai prin doi sau trei
martori în faţa unui sinod parţial al predicatorilor calvini, iar el să fie declarat
încălcător de jurământ de credinţă şi persoana nongrata şi oriunde s-ar afla
în cuprinsul Ardealului să fie pedepsit (" Iar dacă nu aş lucra potrivit cu toate
punctele specificate în această scrisoare de credinţă a mea, neţinându-mă de
ele, fie în parte nu aş ţinea şi aş viola această tare făgăduinţă a mea, pe care
am făcut-o şi am depus-o după libera mea voinţă, şi fără nici o siluire, ori dacă
mai de aproape, pentru mai sus amintita religiune românească sau grecească
aş bate, aş mustra, aş înjura în orişice mod, aş ocărâ, ori aş lasă ca rudele ei să
ocărască şi să înjure pe soţia mea Ecaterina Mera şi cu atât mai vârtos, dacă
pentru religiunea ei adevărată, aş ameninţa-o fie chiar şi numai cu vorba, consta
tându-se prin doi ori trei oameni adevărul în privinţa aceasta, un scaun parţial
alcătuit din cinstiţii predicatori de religiune ortodoxă să declare în virtutea
prezentelor pe soţia mea Ecaterina Mera absolvită de mine, nemaicerându-se
pentru aceasta nici un alt proces juridic [ . . ] iară eu tot atunci, în modul mai sus
declarat în virtutea prezentelor, să fiu declarat fidefrag, ori precum de obicei
se zice, după decret, în dreptul politic, drept un ludă cu cinstea pierdută şi de
orişicine şi orişiunde intre hotarele ţării Ardealului m-aş fi aflând, să fiu prins
.
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şi tras la cuvenita pedeapsă" ). De asemenea, declară că nu o va mai supăra
pe soacra lui, care s-a plâns de et îi va da cuvenita cinste şi îi va arăta deplină
supunere, cu condiţia ca şi ea să nu-l mai irite mereu cu " prea mari stăruinţi şi
să mă cinstească, după cuviinţă, ca pe fiul său" 4• Înţelegem de aici că revenirea
sa la calvinism s-a făcut şi cu aportul soacrei, care se pare că a insistat mult ca
tinerii soţi să revină la calvinism, ceea ce a provocat unele neînţelegeri.
în concluzie, putem observa că Ştefan Alexa s-a convertit prin două căi;
una a fost cea a educaţiei în şcolile calvine, care 1-au pus în contact cu învăţătura
protestantă, iar a doua prin căsătorie. însă nici una n-a fost suficientă pentru
a-1 păstra în cadrele bisericii calvine, de aceea a fost nevoie de intervenţia insis
tentă a soacrei calvine şi de solicitarea predicatorilor calvini pentru a-şi abjura
credinţa răsăriteană printr-un angajament ferm şi un jurământ pe măsură, care
o dată încălcate atrăgeau după sine declararea acestuia persoana nongrata. O
altă încheiere mai rezultă de acest document: anume că protestanţii calvini îi
puneau pe cei care aderau la credinţa lor să depună un jurământ, în special
pentru cazurile în care neofitul era mai puţin convins. În lipsa altor exemple
de convertire atât de complexe, cazul lui Ştefan Alexa rămâne unul ilustrativ
pentru istoriografia relaţiilor interconfesionale din secolul al XVII-lea.
EIN INTERESSANTER BEKEHRUNGSFALL ZUM KALVINISMUS:
ŞTEFAN ALEXA VON ORĂŞTIE
Zusammenfassung
In der kurzer vorliegender Abhandlung wir stellen ein Bekehrungsfall

zum Kalvinismus von dem zweiten Teil des 17. Jahrhunderts dar, der bis nun in
Fachhistoriographie nicht analisiert wurde. Es handelt sich um den interessanten und
komplexen Fall dem Ştefan Alexa von Orăştie, dem von griechische Bekenntnis zu der
kalvinistische sich konvertiert hat. Er hat sich zum ersten Mal zum Kalvinismus bekehrt,
nachdem er die kalvinistische Schule besucht hatte. Dann sobald er in der familiăren
Milieu zuriickgekommt war, er sich zur griechische Glaube zusammen mit seiner
Ehefrau, die von ihrer Mutter in der kalvinistische Glaube erzieht geworden ist, wieder
bekehrt hat. Zum zweiten Mal und zum Einfluss seiner Schwiegermutter Ştefan Alexa
konvertierte sich in Anwesendheit der kalvinistischen BeMrde und der kalvinistische
Priester von Orăştie und Deva, indem er einen standhaften Schwur ablegte.

Eudoxiu Hurmuzaki, Documente privind istoria românilor vol. IX, partea 1, Bucureşti, 1897 ,
,

p. 293-297.
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EVOLUŢIA TERITORIALĂ ŞI ISTORICĂ A
COMITATULUI ZARAND PÂNĂ ÎN 1876
Felicia ADĂSCĂLIŢEI

a. Caracteristici geografice

Ţara Zarandului, numită astfel după forma de cuvetă sau depresiune
intramontană, analoagă cu alte depresiuni, numite popular ţări, ca Ţara Haţegului,
Ţara Bârsei, Ţara Făgăraşului, este totuna cu Comitatul Zarandului sau Comitatul
Crişului, care cuprindea, până la jumătatea secolului al XVIII-lea, întregul bazin
al Crişului Alb. Se întindea pe versantul nordic al Munţilor Zarandului şi pe
cel sudic al Bihorului crişan, fiind limitat la est de Munţii Vâlcanul, Brădişorul,
Dealul Ludului, Fericeana, Dealul Carelor, Duba şi Cetraş. De aici o graniţă
sudică, aproximativ pe cumpăna apelor, dusă peste Dealul Mare, peste culmile
Drocei şi ale Highişului, continua de la Şiria până la vest de oraşele Bekescsaba
şi Gyula din Ungaria de astăzi. Graniţa nordică a comitatului se întindea pe
cumpăna apelor care separă comunele Blăjeni şi Bulzeşti de Sohodol, Secătura şi
Vidra, urca la Muntele Găina şi de aici se racorda la Munţii Moma şi Codru, de
unde continua spre vest şi închidea teritoriul de la vest de Gyula5.
Ţara Zarandului este bine delimitată spre nord şi sud de masivele
Bihorului, Codru-Momei, respectiv ale Metaliferilor şi Zarandului, iar spre vest,
se întrepătrunde, mai ales la nivelul luncilor, cu câmpia joasă a Crişurilor. Spre
nord, regiunea se leagă cu depresiunea Crişului Negru (Ţara Beiuşului) prin
intermediul înşeuării din Dealul Mare (Criş tior)6•
Prezenţa unor abrupturi accentuate ale zonei muntoase spre depresiunile
Crişului Alb facilitează delimitarea între cele două unităţi. Acestea corespund,
în general, unor sisteme de falii, pe aliniamentul cărora, în toate fazele tectonice
ale mio-pliocenuluţ s-a scufundat spaţiul depresionar şi, probabil, s-au ridicat
unităţile montane. In mare parte, limita tectonică este subliniată şi de contactul
petrografic dintre rocile compacte ale munţilor, cu cele mai friabile, din depresiune.
Locat dar mai ales faţă de Munţii Cadrului şi cei ai Bihorului, se constată
prezenţa unor văi şi bazinete de contact. Printre acestea, mai reprezentative sunt
unele sectoare ale văilor Henţului, Zeldişului, Obârşiei, Râşculiţei şi Băneştilor.
5
•

Prof. dr. Nestor Lupei, Prof. Romulus Neagu, Manografia Liceului "Avram Iancu " Brad (18691969), p. 5-6.
Petru Tudoran, Ţara Zarandului. Studiu geoecologic, Editura Academiei Republicii Socialiste
România, Bucureşti, 1983, p. 15.
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Abrupturile mărginaşe sunt însă mai puţin evidente în dreptul diferi
telor compartimente ale Munţilor Zarandului şi Metaliferilor, fie din cauza
prăbuşirii unor sectoare cu roci montane până la nivelul dealurilor piemontane
(de exemplu, în zona Vaţa sau în dreptul Măgurii Ciunganilor), fie din cauza
pătrunderii spaţiului depresionar în interiorul muntelui, prin intermediul văilor
mari, cum este cazul CigheruluF.
Individualizarea şi delimitarea depresiunii faţă de munte este
subliniată şi de schimbări cantitative şi calitative ale elementelor comple
xului fizica şi economica-geografic cum sunt: izoterma anuală de ga C şi
izohieta de 800 mm care jalonează, destul de fidel, contactul munte-depre
siune; trecerea de la argiluvisolurile, cu frecvente fenomene de podzolire
şi pseudogleizare, specifice interfluviilor piemontane, la cambisolurile şi
litosolurile montane; utilizarea predominant agropastorală a terenurilor din
depresiune şi aproape exclusiv forestieră a flancurilor montane. În situaţiile
în care pădurile coboară şi în nivelul piemontan, se remarcă totuşi diferen
ţieri esenţiale în componenţa asociaţiilor vegetale; schimbarea aşezărilor
umane de tip adunat, caracteristice spaţiului depresionar, cu cele răsfirate
specifice muntelui8.
Relieful actual din zona depresionară a Crişului Alb este dispus în
trepte, a căror altitudine descreşte dinspre rama montană spre valea Crişului,
precum şi în sensul drenării sale spre şesul Crişanei. După aspect, particularităţi
de geneză şi evoluţie, se individualizează următoarele forme majore de relief:
dealurile piemontane, terasele şi câmpia glacisurilor piemontane, câmpia aluvi
onară a Crişului, Teuzului şi Cigherului, măgurile vulcanice, care domină prin
altitudine ansamblul celorlalte trepte de relief'J.
Pe latura de vest a Munţilor Codru-Mama se dezvoltă cea mai extinsă şi
mai tipică unitate deluroasă piemontană din Ţara Zarandului.
Relieful este reprezentat printr-o asociere de dealuri, cu aspect de inter
fluvii prelungi, paralele între ele, care scad treptat în altitudine spre axa depre
siunii. Culmile dealurilor se desprind de rama montană printr-un tăpşan, uşor
înclinat, în jurul altitudinii de 350 m, conservând o serie de mameloane, alcătuite
în cea mai mare parte din pietrişurile mai mult sau mai puţin cimentate ale
vechiului piemont de acumulare.
Căile de comunicaţie şi aşezările umane se desfăşoară de-a lungul
văilor, evitând suprafeţele piemontane, din cauza argilelor deluviale, care
se înmoaie puternic în perioadele umede şi nu permit nici dezvoltarea unor
orizonturi acvifere bogate. Din aceleaşi motive, culmile dealurilor sunt folosite
mai mult pentru fâneţe şi păşunat, terenurile arabile predominând în luncile şi
pe versanţii văilor, unde soiurile au un drenaj mai bun10•
La nord de Ţebea, încercările de exploatare prin decopertare a cărbunelui din subasment au cauzat apariţia unui relief antropic (haide dispuse

10

JlJidem, p. 16.
JlJidem, p. 16.
JlJidem, p. 25.
JlJidem, p. 31.
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haotic, gropi ce menţin un exces de umiditate), care a determinat o evoluţie
aparte a componentelor peisajului.
În faza formării teraselor fluviatile, râurile care debuşau din spaţiul
deluros au construit, la contactul cu zona de subsidenţă a Crişurilor, o serie de
glacisuri, din reunirea cărora a rezultat o câmpie înaltă cu caracter piemontan.
Ţara Zarandului prezintă o suprafaţă activă eterogenă, dată de alter
nanţa terenurilor cultivate cu cele acoperite de pâlcuri de pădure sau cu zone
mlăşt:inoase, chiar lacustre, plasate intr-un relief fără o pronunţată diferenţiere
verticală.
Relieful, ca suprafaţă activă, deşi relativ monoton, influenţează
elementele climatice prin configuraţia de ansamblu, prin altitudine, prin
gradul de inclinare şi expoziţia versanţilor.
Urmărind mersul anual al temperaturilor, se constată că decalajul
impus de treptele de relief rămâne aproximativ acelaşi in toate anotimpurile, cu
unele excepţii iarna, când ceţurile, mai frecvente in vatra depresiunii, creează
posibilitatea inversiunilor termice (intre suprafaţa dealurilor piemontane şi
culoarul terasat al Crişului se înregistrează o diferenţă de JD-2° C .)11 •
Diferenţa de altitudine intre treptele de relief se reflectă şi in cantitatea
de precipitaţii, care creşte dinspre valea colectorului axial spre rama montană
şi de la vest la est, concomitent cu altitudinea. Astfel, media multianuală a
precipitaţiilor este de 631 mm la Ineu, 732 mm la Gurahonţ, 729 mm la Ţebea
şi atinge aproximativ 800 mm la contactul cu muntele.
în Ţara Zarandului, datorită indelungatei utilizări agropastorale,
predomină terenurile cultivate, iar vegetaţia naturală ocupă suprafeţe restrânse
şi este reprezentată prin pâlcuri de păduri, in alternanţă cu pajişti secundare.
Soiurile au proprietăţi calorice şi fizice deosebite, in funcţie de marea
lor varietate, având un grad diferit de folosire şi de acoperire cu vegetaţie,
contribuind, alături de celelalte elemente ale mediului geografic, la diversifi
carea suprafeţei active.
Din punct de vedere termic, Ţara Zarandului se caracterizează
printr-un cont:inentalism atenuat de existenţa iernilor blânde şi a verilor
moderate, cu primăveri şi toamne a căror temperatură depăşeşte cu puţin
media multianuală12•
învelişul de soiuri din ţara Zarandului se caracterizează printr-o
mare varietate, datorită modificărilor bioclimatice zonale şi mai ales influ
enţei exercitate, in pedogeneză, de către factorii geomorfologici, hidrologici şi
litologici, asociaţi in timp cu activitatea productivă sau distructivă a omului.
Cele mai reprezentative forme antropice au rezultat in urma activi
tăţii industriale, in special a industriei extractive. în acest sens menţionăm,
in primul rând, sterilul exploatărilor auro-argentifere din împrejurimile
Bradului, depozitat in lunea Crişului Alb, lângă Gura Barza, sub forma a două
haide de proporţii, insumând o suprafaţă de aproximativ 23 ha şi având o
11
12

IUidem,
IUidem,

p. 62.
p. 69.
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înălţime medie de 15 m. O problemă aparte o ridică sterilul din Dealurile Ţebei,
dispus în vecinătatea localităţii cu acelaşi nume. Rezultat în urma încercărilor
de exploatare prin decopertare a cărbunelui brun din subasment, precum şi a
aurului aluvionar, se prezintă sub forma unor movile haotice.
Demne de semnalat sunt şi carierele de la Valea Mare, deschise pentru
exploatarea andezitelor ca piatră de construcţie.
Această depresiune, inclusiv munţii săi, alcătuieşte o unitate geografică
bine închegată. De la Gura Văii, limita de vest a fostului judeţ Zarand dincolo de
Hălmagiu, Valea Crişului începe a se lărgi simţitor, determinând modificarea
conformaţiilor topografice şi oferind posibilităţi de valorificare economică a
unor mijloace de existenţă deosebite faţă de Ţara Zarandului.
în funcţie de limitele geografice, în regiunea cercetată se disting două
forme de relief cu răsfrângeri asupra ocupaţiilor şi aşezărilor, muntele şi lunea.
Partea muntoasă este acoperită cu păduri de stejar şi fag, conţine minereuri
preţioase (aur, argint, fier, aramă, cărbuni) oferind condiţii prielnice în vederea
dezvoltării meşteşugurilor, pentru prelucrarea lemnului, în vederea păstori
tutui, creşterii vitelor şi pentru minerit. Lunea Crişului Alb, cu un pământ mai
roditor, este prielnică pentru agricultură mai intensă şi pentru creşterea vitelor
mari pentru piaţă. Dar cea mai mare parte a Ţării Zarandului este muntoasă,
cu un pământ lutos-calcaros, încât nici în anii ploioşi nu se obţine o recoltă
îndestulătoare13•
Vegetaţia acestui ţinut este bogată şi variată, munţii fiind acoperiţi
cu păduri de conifere, iar dealurile intramontane cu păduri de foioase. Dintre
speciile întâlnite amintim: bradul, molidul, pinul, stejarul, fagul, carpenul dar
şi tisa, un conifer astăzi foarte rar întâlnit, ocrotit prin legislaţia silvică, care în
trecut era o bogăţie inestimabilă a acestor locuri. Suprafaţa mare de păduri este
prielnică şi dezvoltării unei faune bogate, reprezentate prin animale diverse
ca: ursul brun, cerbul, lupul, căprioara etc., zona dispunând de un bogat fond
cinegetic. Apele repezi de munte sunt şi ele bogate în peşti, în special păstrăvul,
dar şi alte specii ca: mreana, cleanul, scobarul.
Hidrografia acestor locuri este formată în cea mai mare parte din ape
curgătoare, râuri şi pârâuri care aparţin bazinului hidrografic al Crişului Alb,
cel mai important râu al ţinutului. Acesta izvorăşte de sub Vârful Paroşiţa şi
străbate până la vărsarea în Tisa 248 km. El colectează apele a numeroşi afluenţi,
dintre care cei mai importanţi sunt: Cigherul (58 km), Desna (33 km), Obârşia
(22 km), Lazuri (22 km), Vaţa (21 km), Hălmagiul (19 km) şi Ribiţa (18 km).14
Dintre apele stătătoare cea mai importantă este Lacul Caraciu, situat
pe vârful cu acelaşi nume, la altitudinea de 860 m, fiind format în craterul unui
vulcan stins.

13
14

Nicolae Dunare, Sate din Zarand spedalizate în meşteşugurile ţărăneşti, Muzeul Regional
Hunedoara, Deva, 1956, p. 120.
Ioan Pârva, Drumuri în Ţara Zarandului, Ed. Sport-Turism, Bucureşti, 1983, p. 11.
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b. Evoluţia istorică şi teritorială a Zarandului

Numele de Ţara Zarandului provine din amalgamarea a două realităţi
distincte: vechiul comitat al Zarandului, din secolele XII-XIII, situat în jurul
localităţii eponime, aflată în zona de şes din sudul Crişanei şi comitatul cu
acelaşi nume din secolul al XIX-lea, acesta din urmă ajungând efectiv până
la izvoarele Crişului Alb. La începuturile Evului Mediu aceste teritorii făceau
parte din Ţara Hălmagiului sau Ţara Crişului Alb15•
Ţara Zarandului cuprindea până la jumătatea secolului al XVIII-lea
întreg bazinul râului Crişul Alb, pornind din est, de la vârfurile Vulcan,
Brădişorul, Fericeaua, Duba, Setraşul şi Dealul Mare, situat pe cumpăna de ape
dintre Crişul Alb şi Mureş, fiind mărginită spre sud de munţii Zarandului, iar
la nord de cei ai Bihorului şi Codru-Moma, prelungindu-şi întinderea spre vest
până dincolo de actuala frontieră de stat a RomânieP6•
Cele mai vechi documente scrise despre organizarea administrativă a
Zarandului le avem din secolul al XII-lea, când a avut loc organizarea feudală
a Transilvaniei, după cucerirea ei de către regii unguri. Teritorii din comitatul
Zarandului au fost dăruite de regii Ungariei atât unor nobili, cât şi episcopiei
romano-catolice sau capitlului romano-catolic din Arad, ale căror interese
materiale vizau îndeosebi bogăţiile subsoluluF7•
De fapt primele referiri la comitatul Zarand le face Anonymus, care
arată că în urma luptelor, ducele maghiar a răsplătit pe colaboratori făcându-le
danii. Lui Velec "i-am dăruit Zarandul " (dedit Zarandum), acest pasaj conţinând
întâia menţiune documentară a acestui teritoriu. Mai multe Anonymus nu
ne spune, fapt care ne face să credem că lui Velec i s-a promis Zarandul prin
îndemnul cuceritor, o ţară afăgăduinţei, deoarece politic aceste prime pătrunderi
militare maghiare n-au însemnat decât o instabilă stăpânire de la distanţă a
teritoriului din vestul TransilvanieP8•
După cele mai vechi ştiri despre Zarand, aparţinând secolului al
XII-lea, alte menţiuni din secolul următor, mai precis din 1213, ne fac cunoscut
numele unui Nuethen, comite curial de Zarand19, iar în 1214 într-un alt document
este amintit Dionisie, fiul lui Ompud din Comitatul Zarand, comitat ce-şi
avea centrul în cetatea Zarandului (castrum Zarand), situată pe malul drept
al cursului mijlociu al Mureşului şi amintită în documentele de la 123420• Dar
cetatea Zarandului nu-şi validează însemnătatea după marea invazie tătaro
mongolă din 1241. Se ridică întrebarea dacă nu cumva a fost distrusă împreună
cu alte cetăţi şi oraşe nimicite cu acest prilej, iar puterea n-a socotit necesară
refacerea ei? Este o întrebare la care nu se poate răspunde cu certitudine. în
conştiinţa autohtonilor acest teritoriu va păstra necontenit în decursul Evului
15
16

17
18

19
20

Radu Popa, La începuturile evului mediu românesc. Ţara Haţegului, Bucureşti, 1988, p. 11.
Ioan Pârva, ap. cit., p. 12.
Nicolae Dunăre, ap. cit., p. 117.
Florian Dudaş, Zarandul, chipuri şi fapte din trecut, Ed. Albatros, Bucureşti. 1981, p. 30.
Ştefan Pascu, Voieoodatul Transilvaniei, Vol. 1, Ed. Dacia, Ouj, 1971, p. 135.
Ibidem, Voi. IL Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1979, p. 251.
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Mediu imaginea tradiţională de ţară românească, cu zeci de sate conduse de
voievozi, cnezi şi juzi, nu puţini dintre ei în postura de feudali români.
Deşi Zarandul era un comitat relativ mic ca întindere, în limitele sale au
fost atestate documentar un număr însemnat de cnezate şi voievodale româneşti,
cu o mare trăinicie în timp. După menţionarea la 1366 a celui dintâi cneaz de
obşte din Zarand, Şerban din Aciua, următorul cneaz este pomenit abia în anul
1493 în persoana lui Ştefan din Buciava. Menţionarea târzie în documente a
cnezilor şi cnezatelor de obşti, a voievozilor şi voievodatelor în Zarand se explică
prin dăinuirea vreme îndelungată a obştilor libere, cu viaţă patriarhală, care
n-au constituit subiectul unor acte juridice. Structura geografică a Zarandului,
bogat în minereuri, dar sărac în terenuri agricole, a făcut ca regiunea aceasta să
nu constituie o ademenire pentru nobilimea feudală21•
Între voievodatele din Ţara Zarandului, cel dintâi pomenit în documente
este voievodatul Hălmagiului (1359-Bybarch waivoda Olakorum de Halmad), dar cel
mai puternic şi mai important prin numărul mare de sate şi prin bogăţiile subso
lului a fost voievodatul Bradului, al cărui voievod Ioan este mentionat la 140422.
În comparaţie cu lipsa obişnuită a documentelor se� referitoare la
aşezările omeneşti cu îndeletniciri preponderent agricole, pastorale şi fores
tiere, în acest ţinut s-au păstrat destule documente care, începând cu secolul
al XVI-lea, sunt tot mai numeroase. Interesele economice ale stăpânitorilor, fie
aceştia regi unguri, împăraţi austrieci sau principi transilvăneni, au determinat
cele mai curioase arondări administrative, ţinând să înglobeze această zonă
auriferă printre ţinuturile exploatate de ei.
Astfel, în secolul al XV-lea comitatul Zarand avea o întindere foarte
mare. Ocupa jumătatea de nord a comitatului Arad (de mai târziu), Valea
Crişului Alb, care s-a alipit mai târziu la comitatul Hunedoara. La nord se
mărginea cu comitatul Bihorului, la nord-vest cu comitatul Beches, la vest cu
comitatul Cenad, la sud cu comitatul Arad şi cu comitatul Hunedoara. Faptul
că şi oraşul Gyula este menţionat ca o cetate în acest comitat, înseamnă că
comitatul Zarand ocupa şi o parte din comitatul Bekes23• Acest fapt se confirma
precis la 1561: " pas oppide Gyulacum appertinentiis arcis Gyula" 24•
După anul 1300 numele comitatului Zarand apare tot mai des menţionat
în documentele vremii. Astfel, printr-un act întocmit în cetatea Vişegrad la 8
septembrie 1331, soţia magistrului Desideriu şi fiul său Heydruch dăruiesc
comitelui Anton cetatea Şiria, cu câteva sate şi o moară pe apa Cigherului, robi
şi slujba de comite al Zarandului25•
La 22 iunie 1332, regele Carol Robert al Ungariei confirmă, tot în cetatea
Vişegradului, stăpânirea asupra unei moşii în folosul lui Laurenţiu, comite de
Zarand, şi a comitelui Pavel, jude al curţii regale26•
21
22
23
24
25
26

Vasile lonaş, Baia de Criş - un vechi oraş minier, Editura Corvin, Deva, 2010, p. 115.
Ibidem.
V. Meruţiu, Judeţele din Ardeal şi Milramureş până în Banat, Ouj, Institutul de arte grafice,
Ardealul, p. 163.
Pai.l Kozma, Zartind vdnnegye, foldirati statisztikai es torteneti leirdsa, Koloszvar, p. 11-12.
Ioan Pârva, op. cit., p. 14.
Ibidem, p. 14.
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Unitatea naturală a cnezatelor dinZarand şi tradiţiile lor de luptă explică
ponderea pe care au avut-o în campaniile militare din secolele al XIV-lea şi al
XV-lea, când au participat cu consecvenţă la marile acţiuni militare îndreptate
împotriva pustiirilor tătare şi turceşti, din rândul familiilor mezilor şi voievo
zilor români din aceste părţi ridicându-se încercaţi luptători şi comandanţi.
Odată cu această ascendenţă militară şi politică, cnezii români din Zarand au
dobândit printre alte drepturi şi pe cel de a construi biserici de piatră pe moşiile
lor, privilegiu care a constituit de fapt recunoaşterea unui drept străvechi,
curmat de stăpânirea străină prin întreruperea evoluţiei arhitecturii autohtone,
ale cărei forme de manifestare le-au continuat însă traditional constructiile cu
caracter rustic, realizate cu precădere din lemn27•
în a doua jumătate a secolului al XIV-lea, la 1390, sunt consemnate
noi informaţii despre şase districte teritoriale româneşti din Ţara Zarandului:
Hălrnagiu, Căpâlna, Vârfurile, Izvorul Crişului, Arănag, şi Cladova, iar în
secolul al XV-lea apar menţionate şi districtele Crişul Alb, la 1404, şi Ribiţa28•
Districtele menţionate grupau în jurul lor mai multe comunităţi, ce erau conduse
la rândul lor de către cnezi sau juzi săteşti. Pisania bisericii din Ribiţa, datată
la 16 iulie 1417, amintea pe ctitorii lăcaşului de cult, Vladislau şi Miclăuş, care
închinau biserica Sfântului Nicolae. Nici unul dintre cei doi jupani de la Ribiţa
nu este amintit în documentele contemporane păstrate. Abia în anul 1445,
Ladislau Marothi, banul de Maciva, se adresează nobililor bărbaţi şi voievozii
săi iubiţi, Şerban şi Ioan de Ribiţa29•
Astfel, în secolul al XV-lea comitatul Zarandului cuprindea 435 de
sate şi şapte cetăţi feudale, câteva centre miniere şi câteva târguri, printre care
Ţebea, Baia de Criş, Băiţa, Balşa. într-o conscripţie din anul 1591 se arată satele
din comitatul Zarandului, grupate după cetăţile feudale de care depindeau,
precum şi stăpânii care le exploatau30• Excepţie făceau doar nouă localităţi,
printre care şi Bradul, pentru care nu se indică vreun stăpân feudal.
în sistemul feudal, comitatul nu constituia o unitate închegată din
punct de vedere administrativ şi economic. Cu atât mai puţin, putea fi vorba
de o unitate etnografică a celor aproximativ zece grupări de aşezări omeneşti,
lipsite de o comunicaţie lesnicioasă între ele şi diseminate pe o arie neobişnuit
de mare, din inima Apusenilor şi până în Ungaria31•
La mijlocul secolului al XV-lea, în Zarand se impunea stăpânirea
voievozilor români din familia Moga de Hălrnagiu. Aceştia, începând din anul
1445, stăpâneau Hălmagiu, Căpâlna şi Băiţa cu 50 de sate, care la 1451 le sunt
confirmate de către rege. Urmaşii lui Moga, cel menţionat în documente la
1445 şi 1451, Ştefan, Ioan, şi Mihai, stăpâneau 48 de sate, pe care le organizează
'

v

Florian Dudaş, op. cit., p. 35.
Ştefan Pascu, op. cit., Voi. I, p. 210.
29
Ioachim Lazăr, Crişan. Un sat istoric din Zarand, Deva, 2007, p. 27.
30 Nicolae Dunăre, op. cit., p. 118.
31
Idem, Portul popular din Ţara Zarandului, in "Sargeţia", nr. IV, 1966, p. 229.
28
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în două voievodate: un voievodat mare condus de Ştefan Moga şi altul mic
condus de voievodul Bota32•
Pe lângă numărul însemnat de voievozi, în Zarand sunt amintiţi şi
un număr relativ mare de crainici. Instituţia crainicilor datează din vremea
destrămării obştilor săteşti, când încep să se cristalizeze structuri noi de
tip feudal mai dezvoltat. Ei îndeplineau atribuţii cu rol intermediar între
cnezii de obşti, fiind mai ales executori ai hotărârilor scaunelor de judecată
sau ai atribuţiilo r fiscale. Dar crainicii mai putea fi şi membri ai scaunelor
de judecată33•
Până la lupta de la Mohacs (1526) comitatul Zarandului a aparţinut
Regatului feudal ungar şi cuprindea aproximativ teritoriile raioanelor Brad,
Gurahonţ, Ineu, Chişineu-Criş. între anii 1526-1538 a aparţinut, pe rând, când
Regatulului Ungariei, când Principatului Transilvaniei. De la 1538, împreună cu
comitatele Solnocul de Mijloc, Crasna şi Chioarul, ţinutul Zarandului a revenit
sub autoritatea administrativă a principelui Transilvaniei. Situaţia se menţine
statuquo până în 1861, când Zarandul va fi administrat de statul maghicu-34.
În timpul ocupaţiei turceşti jumătatea de vest a comitatului a ajuns
sub stăpânirea turcilor care, după ce au ridicat la Arad o cetate (1544),
şi-au întins stăpânirea tot mai mult la dreapta Mureşului. Pe teritoriul
Zarandului existau la 1558 fortăreţe turceşti între Şiria şi Pâncota, la Erdeiş
şi la Vărşand. La 1566 Pâncota, Şiria, Baros, Ineu şi Desna au căzut definitiv
sub stăpânirea turcilor35.
Ocuparea Ineului de către turci a dus la instalarea nesiguranţei în
viaţa aşezărilor de pe cursul Crişului Alb, de-a lungul căruia cotropitorii
încep să întreprindă acţiuni de jaf şi distrugere, ajungând până la Baia de
Criş şi Brad.
Din perioada ocupaţiei turceşti, călătorul Evlia Celebi pomeneşte, în
opera sa Carte de călătorii, pe un comite al Zarandului cu numele de Haller
Gabor (1614-1662), care a fost folosit de către principele Transilvaniei pentru
a îndeplini unele misiuni pe lângă turci36• La 1715 comitatul a fost trecut la
Ungaria dar a revenit peste câţiva ani la Transilvania37•
Până la reformele din vremea absolutismului luminat din secolul
al XVIII-lea comitatele ardelene nu aveau un sediu stabil. Adunările
nobililor şi scaunele de judecată se ţineau pe unul din domeniile importante
din comitat, de obicei pe un domeniu aparţinând comitelui suprem. Prin
rescriptul imperial al Mariei Tereza din 17 noiembrie 1763, erau înfiinţate
tablele continue ca organe permanente de conducere ale comitatelor şi se fixau
localităţi de reşedinţă pentru comitate. Cu acest prilej, târgui Baia de Criş a fost
desemnat ca sediu al Tablei Continue a comitatului Zarand. Tablele continue
32
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Ioachim Lazăr, op. cit., p. 28.

Ibidem.

Nicolae Dunăre, op. cit., p. 229.
Idem, Sate din Zarand . , p. 118.
Ioan Pârva, op. cit., p. 15.
Nicolae Dunăre, op. cit., p. 118.
. .
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aveau atribuţii administrative, asemănător prefecturilor de mai târziu, dar se
constituiau şi in scaune de judecată pentru anumite cauze38•
în timpul domniei Mariei Tereza, in anul 1741, comitatul Zarandului
este împărţit in două: prima parte (până la Gurahonţ) revine Ungariei, iar a doua
(teritoriul dintre Gurahonţ şi Blăjeni-Dupăpiatră) Transilvaniei, păstrându-şi
in continuare numele de comitat al ZaranduluP9•
în ce priveşte organizarea administrativă, până in anul 1746 comitatul a
fost împărţit in patru plăşi sau cercuri: Brad, Hălmagiu, Ineu şi Zărand. Primele
două, alcătuind ţinutul muntos al cursului superior al Crişului Alb, continuă să
aparţină comitatului Zarand şi se arondează sub forma a patru cercuri: Brad,
Baia de Criş, Ribiţa şi Hălmagiul Mare, ocupând o intindere de 23000 km2, cu
reşedinţa la Baia de Criş40•
Teritoriul comitatului a scăzut treptat, ca urmare în statistica din
1760-1762 îl găsim având abia 91 de comune. Tot in 1761 se găseau în acest
comitat 48 de biserici şi preoţi. O descriere a lui Bel din 1770 ne arată că pe
atunci au rămas in comitatul Zaranduluinumai două plase, Brad şi Hălmagiu,
întrucât celelalte două, Zarand şi Ineu, erau alipite comitatului Arad41 • O
altă descriere, cam din acelaşi timp, ne menţionează 3 plase (procese) cu
nouă târguri şi 126 de comune, intre care 115 de rit greco-oriental (clar
româneşti), şi anume plasele Ineu, Şiria şi Zarand. În acest timp se simţea
tot mai mult tendinţa de a diminua şi chiar desfiinţa acest comitat, fapt care
se va şi întâmpla in 1784, când a fost întâia oară desfiinţat şi alipit (partea cea
mai mare) la comitatul Hunedoarei. Peste şase ani, căzând toată arondarea
anului 1784, s-a revenit la situatia dinainte şi comitatul Zarand a fost reînfi
inţat. În 26 aprilie 1790, la Baia' de Criş s-a ţinut prima adunare generală a
noului comitat reînfiinţat sub preşedinţia recent numitului comite suprem,
baronul Iosif Nală.tzi. În această adunare stările au procedat la alegerea
funcţionarilor comitatului şi la reînfiinţarea scaunului de judecată42• În 1808
îl găsim având patru plase (Brad, Ribiţa, Baia de Criş şi Hălmagiu). La 1813
se menţine aceeaşi situaţie, sunt de asemenea patru plase, având în total
95 de localităţi: Brad - 20 de sate, Baia de Criş -1 târg şi 25 de sate, plasa
Hălmagiu cu 33 de sate şi Ribiţa cu 16 sate. Pe la jumătatea secolului găsim
comitatul trecut în întregime la Ardeal, având aceleaşi patru plase, două
târguri şi 102 sate.
în 1849 comitatele au fost desfiintate
şi în locul lor se creează unităti
'
administrative mai întinse, districte care au prefecturi în frunte cu comisa;i
guberniali.
în vara anului 1849 în fruntea comitatului Zarand se afla ca adminis
trator Iosif Şterca Şuluţiu, numit de Comitetul Naţional Român de la Sibiu.
Actele sale erau întărite cu sigiliul prefecturii Auraria Gernina, având în cârnpul
38
39

40
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Vasile lonaş, op. cit., p. 116-117.
Ioan Pârva, op. cit., p. 16.
Ibidem, p. 230.
V. Meruţiu, op. cit., p. 166.
Vasile lonaş, op. cit., p. 117.
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său un brad falnic. Administraţia românească este organizată până Ia nivelul
comitatelor săteşti, unde locuitorii aleg din rândurile lor câte un jude comunal,
şase juraţi, 1-2 gornici ai satului, 1-2 gornici de pădure pentru fiecare sat.
Mai multe sate formau un inspectorat. Erau inspectorate la Vaţa de Jos, Brad,
Bulzeşti, Rişculiţa43• în fruntea acestora se afla câte un inspector, cum era cel
de Ia Rişculiţa, în persoana lui Micluţa Petru. În cadrul inspectoratelor, fiecare
sat avea aleasă o antistie comunală. În oraşul Brad, funcţiona din septembrie
1848, un jude primar, ajutat de un notar şi mai mulţi juraţi. De asemenea, mai
funcţionau în cadrul oraşului 6 haiduci şi 5 gornici de pădure. Toţi aceştia,
depunând jurământul de credinţă, se angajau a fi credincioşi naţiunii române
şi satului în care au fost aleşi ca dregători44•
Evenimentele din toamna anului 1848 şi până în vara lui 1849 au deter
minat ca Zarandul, părţile neocupate, să fie integrate în cadrul teritoriului
liber românesc din Munţii Apuseni. Aceleaşi evenimente au dus la împletirea
puterii militare cu cea administrativă. Prefecţii şi tribunii se ocupau în egală
măsură atât de problemele militare cât şi de cele administrative, astfel încât cu
greu s-ar putea face o delimitare precisă a acestora45•
Organizarea administraţiei româneşti din Zarand a avut loc în perioada
luptelor din timpul Revoluţiei din 1849 în condiţii foarte grele. Pierderile umane
au fost foarte mari: cifrele estimează 222 de morţi în 30 de sate, iar Şuluţiu
consemna, la 6 martie 1850, 519 persoane moarte în 39 de sate. În toamna anului
1849 situaţia se stabilizează şi în comitatul Zarand, conform unui raport din 31
decembrie al lui Sterca Şuluţiu46• La sfârşitul anului 1849 reprezentaţii fostei
administraţii româneşti a Zarandului sunt înlocuiţi cu comisari cezaro-crăieşti,
numiţi de autorităţile militare, la început dintre români iar mai apoi austrieci.
Deşi aceşti comisari erau în marea lor majoritate funcţionari austrieci, găsim
între ei şi mulţi români, cum erau Iosif Sterca Şuluţiu (comisar al Subcercului
Ribiţa), Nicolae Nemeş (comisar al subcercului Băiţa), Wolfgang Hossu
(comisar al subcercului Hălmagiu)47•
înlocuirea membrilor administraţiei româneşti a Zarandului cu
funcţionari austrieci şi desele schimbări administrativ-teritoriale survenite în
deceniul al şaselea au anulat în parte cuceririle obţinute în anii revoluţiei în
efortul de organizare a unei administraţii româneşti. Persecutarea conducăto
rilor revoluţie române şi a locuitorilor români în general îi va aduce pe aceştia
în conflict cu reprezentanţii absolutismului austriac, porniţi să înăbuşe orice
mişcare socială şi naţională48•
0

Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Hunedoara (in continuare ANDJH), Fond Prefectura
judeţului Hunedoara, dosar 22/1849, p. 124-131.
44
Mihai Cerghedean, Ştefan Marinescu, Ccmtribuţii privind desfăşurarea Revoluţiei de la 1848-1849
în camitatele Hunedoara şi Zarand, in "Sargeţia", Nr. XIV, 1979, p. 399.
45 Ibidem, p. 400.
46
ANDJH, Fond Prefectura judeţului Hunedoara, dosar 17/1850.
47 Vasile Ionaş, op. cit., p. 125.
48
Ibidem, p. 125.
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Epoca deselor schimbări administrativ-teritoriale din anii guvernării
militare (1850-1854) şi apoi a guvernării absolutiste (1854-1860) a dus din anul
1851 la înlocuirea comisarilor cercuali şi subcercuali români cu funcţionari
austrieci. Comitatul Zarand este înglobat în districtul militar Alba, constituind
cercul Baia de Criş. Şi acum cercurile rămân împărţite în mai multe subcercuri.
Cercul Baia de Criş se compunea din subcercurile Brad, cu sediul la Brad, Baia
de Criş cu reşedinţa în aceeaşi localitate şi Hălmagiu cu centrul la Hălmagiu49•
Cercurile erau conduse de comisari cercuali, iar subcercurile de comisari
subcercuali. Cercul Baia de Criş dispunea şi de o secţie juridico-militară.
Comisarii districtuali erau subordonati administratiei civile din centrul districtului. Aceştia la rândul lor arau ajutaţi în desfăşurarea activităţii de unul
sau doi adjuncţi şi de un anumit număr de funcţionari inferiori. Atribuţiile
comisarilor cercuali şi subcercuali erau îndeosebi de natură politică, având ca
principală sarcină menţinerea liniştei şi ordinei publice. în sprijinul comisa
rilor s-a înfiinţat corpul de dragoni districtuali, recrutaţi dintre militari, în parte
dintre civili şi care îşi desfăşurau activitatea la oficiile cercuale şi subcercuale,
după necesităţi.
La nivelul oraşelor şi comunelor, administraţia era asigurată de magis
traţi şi primari. în fruntea magistraturilor stătea câte un jude primar, ajutat
de câţiva juraţi, aleşi dintre proprietarii oraşului respectiv, de un notar şi de o
secţie de poliţie. Atribuţiile funcţionarilor din magistraturi şi primării erau de a
sprijini oficiile politice cezaro-regeşti în asigurarea liniştii publice, de a asigura
aplicarea regimului stării de asediu, de a îndruma activitatea poliţiei şi a celor
lalţi dregători, de a asigura execuţiile testamentare, de a aplana divergenţele
civile de importanţă minoră, de a judeca pricinile a căror valoare nu depăşea
12 florini şi de a se îngriji de încasarea dărilor către stat.
Satele erau conduse de către primari şi notari. Primarii se alegeau în
adunări deschise de către săteni, dar puteau funcţiona numai dacă erau aprobaţi
de autorităţile politice cercuale sau subcercuale. Ei trebuiau să asigure ordinea şi
aplicarea legilor, dar aveau şi îndatoriri privind prevenirea şi combaterea calami
tăţilor naturale, a incendiilor, supravegherea închisorilor, controlarea regimului
servitorilor, asigurarea ajutorării celor săraci50. De la 1 noiembrie 1852 s-au
creat judecătorii civile în cercurile Baia de Criş şi Hălmagiu. Judecătoriile civile
pronunţau sentinţe în toate pricinile civile a căror valoare trecea de 12 florini51•
Ca instanţe superioare funcţionau două Curţi de Apel, la Alba Iulia şi Orăştie.
Judecătoriile civile au preluat numeroase cauze restante din anii 1849-1852 şi vor
rezolva în perioada următoare un număr important de dosare urbariale52.
La împărţirea din 1854 din fostul comitat mai erau două preturi, a
Hălmagiului cu 18.903 locuitori şi a Băii de Criş cu 28.767 locuitori, alipite la
prefectura Orăştiei. în ce priveşte justiţia, pretura din Baia de Criş deservea
'
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Elena Cemea. Ioana Botezan, Un document inedit privind situaţia politica-administrativă a
"
Transilvaniei în anii 1850-1853; in " Apulum , nr. 10/1972, p. 471; p. (467-511).
50 Ibidem.
SI
Ibidem, P• 275.
52
Vasile Ionaş, ap. dt., p. 127.
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întregul fost judeţ, având ca for apelativ Tribunalul din Orăştie53• în anul 1861
s-a renuntat la acest sistem, în favoarea vechilor structuri comitatense54•
Diploma din 1860 a primit o interpretare mai amănunţită prin patenta
imperială din 26 februarie 1861. Aceasta consacra federalismul istoric,
recunoştea individualităţile istorico-politice ale popoarelor şi provinciilor din
Imperiu, cărora le acorda numai autonomie, cu guvern şi dietă locală, concre
tizând în sens centralist principiile Diplomei din octombrie 1860. Urmează apoi,
la 24 martie, decretul care suprima administraţia absolutistă a Transilvaniei şi
restaura vechile unităţi administrative, comitate şi scaune, existente până la
1848. În acest context, din martie 1861 a fiinţat comitatul Zarand, cu sediul la
Baia de Criş. A urmat alegerea organelor administraţiei comitatense şi organi
zarea acestui comitat românesc, dar în cadrul Ungariei.
Comitatul Zarand nu a mai suferit nici un fel de arondări teritoriale în
perioada administraţiei româneşti, pentru ca în anul 1876 să fie desfiinţat
Cu scopul uniformizării diverselor structuri teritorial-administrative
provenite încă din perioada feudală, guvernul central a dispus reorganizarea
jurisdicţională a Transilvaniei, în temeiul Legii XXXIII din anul 1876. Aceasta
a urmărit o nouă arondare a unităţilor administrativ-teritoriale, care a avut
drept consecinţă modificarea majorităţii etnice, limitarea autorităţii comita
tense, prin subordonarea comitatelor puterii centrale, separarea puterii judecă
toreşti de cea executivă, promulgată în 186CJSS. Potrivit legii menţionate, vechile
unităţi administrative (scaune, districte) au fost desfiinţate, locul fiind luat de
16 comitate56• Între 1876-1877 cercurile sau plăşile Brad, Hălmagiu şi Baia de
Criş, cu 65 de localităţi, se alipesc comitatului Hunedoara, partea neinclusă în
comitatul menţionat a fost alipită comitatului Arad. în componenţa comita
tului Hunedoara intrau 10 plase: Baia de Criş, Brad, Deva, Geoagiu, Haţeg,
Hunedoara, llia, Orăştie, Petroşani şi Pui; rearondările succesive ale acestora
din anii următori au provocat mari nemulţumiri hunedorenilm·57•
După anu1 1918 această zonă, sub forma a două plăşi - Brad şi Avram
Iancu, alcătuite din 64 de localităţi -, iar în anul 1950 reunite în cadrul raionului
Brad, continuă să aparţină judeţului, apoi regiunii administrative Hunedoara,
cu excepţia unui număr de 30 de localităţi rămase în continuare judeţului, apoi
regiunii Arad, iar apoi regiunii Oradea, respectiv Crişana58•
1

c. Implicaţiile zărăndenilor în evenimentele istoriei naţionale

Situaţia grea a românilor din Ţara Zarandului a determinat implicarea
acestora în evenimentele sociale sau politice ale perioadei. Obligaţiile feudale
53
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Traian Mager, Ţinutul Hălmagiului, Tipografia diecezană, Arad, 1937, p. a ill-a, p. 6.
Florin Dobrei, Istoria vieţii Uisericeşti a românilor hunedoreni, Ed. Eftimie Murgu, Reşiţa, 2010,
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Adrian Onofreiu, Districtul Năsăud (1861-1876), Ed. Argonaut, Ouj-Napoca, 2010, p. 135.
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(de la 1711 pâru'l la 1918), p. 377.
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dovedesc acest fapt. Una dintre aceste obligaţii o reprezenta censul, care
poartă şi alte denumiri: darea pământului, vama pământului, darea de Sângeorz,
de Sânmihai, de Crăciun, după termenele la care se plătea. Se plătea în sume
variabile, după loc şi timp, după felurite criterii de repartiţie, indicate uneori,
neindicate de multe ori. La cât se ridică şi ce loc detine
el în cadrul sarcinilor
'
feudale ne informează urbariiles9.
Măsuri discriminatorii împotriva românilor sunt cunoscute încă din
prima jumătate a sec. XVII-lea, când Dieta nobiliară din mai-iunie 1632 stabilea
ca " românimea de acum încolo să nu umble călare, cu puşcă, tolbă, sabie şi nici
o astfel de armă să nu poarte" 60•
Pe moşiile din Vaca, Ribiţa, Mesteacăn, Luncoiu de Jos, Curechi,
Trestia, Balşa, Glod, Varmaga etc., a moştenitoarelor lui Gheorghe Kapi, la
1680 sub titlul de cens sunt trecute vitele de tăiat şi găinile de dat. Dar e înregis
trată deosebit o dare a pământului, reprezentând se pare adevăratul cens. Satul
Vaca plăteşte sub acest titlu 7 florini anual, având 21 unităţi iobăgeşti; Curechiu
de asemenea 7 florini, iar Trestia 7,50 florini. La Trestia şi Balşa sunt trecute
sumele de dare şi individual. Ele variază între 25 de dinari şi 1 florin, după
mărirea moşiei iobăgeşti61 •
Toate măsurile adoptate de către autorităţi în secolul al XVII-lea
urmăreau distingerea iobagului de stăpânul său; ostilitatea faţă de români
creşte odată cu agravarea iobăgiei, aceste legi ale dietelor nobiliare din secolul
al XVII-lea adâncesc separaţia dintre iobag şi omul liber. Evidente în acest sens
sunt hotărârile Dietei din 1683, care a hotărât din nou ca " în afară de iobagii şi
dregătorii slujitori la curte, libertinii şi puşcaşii, ţărănimii să nu i se îngăduie să
poarte nicidecum nici un fel de armă de fier sau ferecată, căciulă din blană de
jder sau cu coadă de jder, cămăşi din giulgiu sau de altele brodate, în afară de
aba albă, cizme şi haine de postav" 62•
Cărăuşitul reprezintă o altă obligaţie a iobagilor din Zarand, prin
urmare, cu ocazia Dietei din iulie 1698, comitatele Hunedoara, Alba, şi Zarand,
ca şi scaunul Orăştiei se plâng de sarcina disproporţională a cărăuşiei pentru
ele63• Şirul îndatoririlor publice ale iobagului se prelungeşte cu lucrările publice
la cetăti, la drumuri, cu obligatiile comitatense, comunale. Pentru clădirea cetătii
de ma:rgine a lneului a fost ;ânduită gratuitus labor cu care e dator cornita�l
Zarandului, iar pentru întreţinerea garnizoanei, darea cornitatului64•
Secolul al XVIII-lea se caracterizează printr-o continuă scădere a pămân
tului iobăgesc, prin sporirea pământului alodial al nobilirnii. Prin creşterea
populaţiei pământul ţăranului iobag se divizează tor mai mult. în acelaşi timp
posibilităţile de a lua în folosinţă pământuri rămase pustii se restrâng. Iobagul
59
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legat de pământul propriu e mai puţin tentat sa-1 părăsească, fiind reţinut de
utilajul agricol, de gospodărie şi de obligaţiile multiple. În aceste condiţii creşte
nevoia de pământ, ceea ce duce la o sporire a ostilităţii supusului faţă de stăpânul
său65• Nobilimea apără propriile sale interese şi astfel, prin ordonanţa din 25
februarie 1747, se stabileşte ca iobagul să facă patru zile pe săptămână cu palmele,
iar cu vitele să facă trei zile de slujbă săptămânal66• Ordonanţa imperială pentru
Transilvania, din 12 noiembrie 1769, cunoscută sub numele de Certa Puncta,
stabilea obligaţiile ţăranului iobag la o zi cu vitele sau două cu palmele pentru o
sesie întreagă ce măsura între 16-40 de iugăre. Ţăranul iobag era supraîncărcat de
sarcini: arat, semănat, cărat, treierat, cărat la târg, la moară, lucrul la vie, cărături
de vin, cosit, cărat de fân, tăiat, cărat de lemne etc.
În aceste condiţii românii sunt lipsiţi de o clasă conducătoare proprie,
existentă
confundându-se treptat cu nobilimea maghiară, fapt ce a făcut ca
cea
român să fie sinonim cu iobag, iar stăpân cu ungur. În ochii naţiunilor politice din
Transilvania (unguri, saşi, secui) românii sunt o naţiune incultă, barbară, religia
ei oarbă, înecată în superstiţii, preoţii ei sunt orbii care conduc orbi şi nici nu e
creştină, e schismaticif'?.
În părţile Aradului, Banatului, Zarandului şi Bihorul ia proporţii de
masă haiducia. Este evident în acest sens un text din 2 aprilie 1784, care vorbeşte
de urmărirea răufăcătorilor din părţile Hălmagiului şi aplicarea măsurilor de
siguranţă luate de comitatul Bihor68• La rândul său comitatul Zarand, după ce
şi-a ţinut adunarea la Brad, se adresează la 13 iulie comitatului Bihor pentru a-şi
coordona acţiunile în vederea prinderii răufăcătorilor. Un plan detaliat al comita
tutui Zarand, pentru asigurarea păcii şi siguranţei publice, în 11 puncte, publicat
în toate satele, prevedea următoarele: "judele fiecărui sat cu doi juraţi [ . . . ) să
cerceteze pe locuitorii de sub judecia lor săptămânal de trei sau cel puţin de două
ori pe fiecare, aşa ca ei să nu bage de seamă, să le examineze bine casa, preajma
casei să vadă dacă nu e vreun strein" etc.69.
Începutul anului 1784 le oferă locuitorilor din mai multe sate transil
vănene speranţa într-un trai mai bun ca urmare a unui plan al Curţii Imperiale de
la Viena de a reorganiza şi întregi regimentele de graniţă. La 31 ianuarie 1784 apare
decretul imperial privind conscripţia pentru întregirea regimentelor de graniţă,
iar în lunile iunie şi iulie Comandamentul militar al Transilvaniei raportează
împăratului că s-au făcut pregătirile necesare pentru conscriere. Patenta tipărită
şi destinată publicităţii pentru începerea conscripţiei datează de la sfârşitul lui
octombrie 178470.
Conscripţia a cuprins şi Zarandul, în Crişcior vestea despre începerea
conscripţiei a adus-o Giurgiu Marcu, unul dintre apropiaţii conducătorilor
65
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răscoalei. Sătenii aflând acest lucru au plecat la Alba Iulia, acolo unde au fost
înscrişi de către ofiţeri. La fel au procedat şi alte sate din jur. Speranţa ţăranilor
de a scăpa de iobăgie a fost şi aici mobilul care a ridicat satele unul după altul.
Atunci când apar semne că s-ar reveni la vechea situatie tăranii se mişcă, refuză
să se supună autorităţilor. Pe domeniul Hălmagiului vice judele a încercat să
facă înscrierea bunurilor tăranilor. Aceasta însemna în viziunea tăranilor
o nouă
'
conscripţie urbarială, o p ;elungire a stării lor de iobăgie. Cei din Căzăneşti, Vaţa
de Jos, Ciungani, Prăvăleni şi Basarabasa s-au opus categoric, motivând că nu se
supun deoarece ei sunt înscrişi ca militarF1.
Indiferent dacă satele din comitatul Hunedoara unit cu Zarandul s-au
înscris ca militari la Alba Iulia sau la Haţeg, respectiv în cadrele armatei regulate
sau la grăniceri, în totalitatea lor erau convinse că vor obţine eliberarea de
iobăgie şi pământurile necesare asigurării vieţii. în Zarand publicarea anulării
conscripţiei a întâmpinat o puternică rezistenţă. După cum reiese dintr-o
adresă a comitatului Hunedoara către căpitanul Bratoravus, din 20 septembrie,
ţăranii din plasa Baia de Criş au împiedicat publicarea anulării conscripţiei şi
de aceea se cerea trimiterea de urgenţă a 30 de soldaţi, sub comanda unui ofiţer,
pentru a impune aducerea la ascultare a ţăranilor renitenţi. în adevăr, spre Baia
de Criş pleacă căpitanul Richard, pentru a anunţa anularea conscripţiei, lucru
întâmplat în zilele de 7 octombrie la Brad, în 9 la Hălmagiu, în zi de târg, în 10
la Ociu, Basarabasa şi Birtin, iar în ll la Baia de Criş. Bucurându-se de sprijinul
armatei, publicarea anulării conscripţiei s-a făcut în cel mai solemn mod.
Oamenii au fost strânşi în număr mare prin tragerea clopotelor şi li s-a vorbit
despre anularea conscripţiei în limba română. Totuşi şi în faţa armatei câţiva
săteni din Hălmagiu şi din Lunea au cerut reducerea robotei şi a taxelor72•
Surprinde faptul că agitaţiile din Zarand au preocupat în mai mică
măsură autorităţile comitatului Hunedoara. Zarandul a fost ataşat Hunedoarei
prin reforma administrativă a împăratului Iosif al II-lea (partea răsăriteană a
vechiului Zarand fusese inclusă în comitatul Hunedoara şi în zonele învecinate).
Autorităţile, copleşite de întinsa mişcare din afara munţilor, au scăpat în acest
moment din obiectiv un focar primejdios, chiar pe cel din care avea să izbuc
nească focul. Aici în Zarand, ţinutul nobiliar cel mai apropiat şi cel mai legat de
domeniile camerale, se va face fuziunea celor două planuri de luptă ale iobăgiei
din munţi şi de câmpie. Zarandul va constitui primul şi principalul focar al
răscoaleC3• încă din anii 1765-1770 oamenii lui Horea pregătesc în şoaptă
răzvrătirea, convingând poporul de necesitatea absolută a acestui eveniment
prin argumente istorice. în aceiaşi ani, prefectul de Bihor raporta confidenţial
la Viena că Horea străbate satele şi îi îndeamnă pe iobagi la revoluţie. Gheorghe
Crişan încă de mult proiectase o răscoală a ţăranilor români contra nobilimii,
de aceea aflând el de nemulţumirea ţăranilor din Munţii Apuseni, dar mai ales
a celor de pe domeniul erariului Zlatna şi înţelegând că aici capul mişcării este
n
Ibidem, p. 747.
n Ibidem, p. 750.
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Nicola Ursu, zis şi Horea, a intrat în legătură cu dânsul şi după multe chibzuiri
şi sfaturi au hotărât ca în primăvara anului 1785 toţi ţăranii români din judeţele
Alba şi Zarand să se răscoale contra nobilimii. Dacă totuşi revoluţia a început
ceva mai devreme, în toamna anului 1784, cauza a fost teama de eventuale
deconspirărF4•
în cadrul răscoalei de la 1784 Zarandul ocupă un loc aparte. Aici o
situaţie deosebită s-a creat în anii premergători răscoalei. Vreme de mai multe
secole ţăranii s-au bucurat de mari libertăţi şi drepturi, obligaţiile lor limitându
se la efectuarea serviciului militar şi la diverse dijme de vânat şi vite. De la
1715, întreaga zonă a Munţilor Apuseni, cu casele şi pământurile locuitorilor
avea să fie transformată în domeniu al statului, sub denumirea de domeniul
Zlatnei, starea ţăranilor coborând sub povara obligaţiilor feudale la aceea de
iobag. După 1770 situaţia locuitorilor din Munţii Apuseni s-a agravat şi mai
mult, datorită intensificării mineritului, construirii topitoriilor de la Baia de
Arieş şi Zlatna75•
Pe fundalul agravării regimului feudal în a doua jumătate a secolului al
XVIII-lea, se înregistrează în Zarand un curs continuu crescând a frământărilor
şi mişcărilor ţărăneşti, al unei tensiuni revoluţionare mereu pronunţate care
face iminentă răscoala condusă de Horea, Cloşca şi Crişan76•
începutul luptei denotă că tensiunea revoluţionară în rândurile
poporului atinsese punctul maxim, că orice confruntare cu autorităţile era de
natură de declanşeze mişcarea revoluţionară în această zonă. Când, la chemarea
lui Crişan, ţăranii din Zarand, adunaţi în 31 octombrie 1784 la Mesteacăn, au
pornit spre Alba Iulia pentru a se înscrie în regimentele de graniţă şi au fost
atacaţi de autorităţi, în satul Curechi, conflictul nu a mai rămas unul izolat şi
momentan. Astfel, Zarandul a ajuns la începutul lunii noiembrie sub stăpâ
nirea tăranilor, iar de aici răscoala a iradiat spre Hunedoara. Nucleul initial
al răs�oalei s-a format în jurul lui Crişan, cu circa 600 de iobagi prezen la
Mesteacăn, în ziua de 31 octombrie, cărora li s-au adăugat, prin satele pe
unde treceau în drum spre Alba Iulia, alţi iobagi, inclusiv cei care până atunci
stătuseră ascunşi prin păduri. În acea zi de duminică s-au adunat la biserica
din Mesteacăn o mulţime neobişnuită de români. Crişan soseşte pe la amiază
şi "găseşte o mulţime adunată nu numai din satele din regiune, ci şi un mare
număr de români de lângă Mureş, aparţinând comitatului Hunedoara, atât de
mulţi încât împrejurul bisericii şi locul aflat mai jos pe drumul ţării era plin de
oameni cu haine negre (ţundre) a căror mulţime a stârnit spaima călătorilor
"
aflaţi la întoarcere de la târgui de la Deva 77• Un alt nucleu s-a organizat în
jurul lui Horea şi Cloşca în munţii Abrudului şi a cuprins moţii satelor de aici,
în mare parte iobagi ai fiscului78•
Autorităţile comitatului au aflat târziu despre această adunare.
Vicecomitele Ştefan Hollak.i a luat primele măsuri, alarmând comitatul că o
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multime de români s-au adunat la Mesteacăn, unde s-au conjurat sub condu
cere� unui anume Horea din Câmpeni " să nimicească neamul unguresc şi
nobilimea" 79•
Tăranii au luat prin surprindere nobilimea din Crişcior, care a căzut
'
victimă furiei dezlăntuite a răsculatilor. Curtile nobiliare au fost prădate şi
incendiate, iar număr�l celor ucişi s-� ridicat la l7, cei mai mulţi fiind din familia
Kristsori80• Răscoala a continuat cu aceeaşi intensitate în ţinutul Zarandului, în
ziua de 2 noiembrie ţăranii îndreptându-se spre Brad, în frunte cu căpitanul
Crişan. Au năvălit în oraş strigând: " Veniţi adunaţi-vă, n-o luaţi în glumă, căci
e poruncă mare, să omorâm pe toţi ungurii" 81•
Din Brad tăranii răsculati s-au îndreptat spre Ribita, iar altii spre
Mihăileni. Sub co�ducerea lui Crişan se produce în di�eaţa zil�i de 3
noiembrie atacul asupra curţilor nobiliare din Ribiţa. înainte de atac a avut loc
joncţiunea cetei conduse de Crişan, formată din ţărani din Curechi, Bucuresci,
Crişcior, Ţărăţel, Brad, Valea Bradului, Mesteacăn, Vaca, cu cei sosiţi mai
înainte, din Ribicioara, Uibăreşti, Grohot, Bulzeşti, Tomnatec, Junc, Potingani,
la care s-au adăugat cei din Ribiţa82• în timpul acestor acţiuni s-au înregistrat
şi primele confruntări armate cu nobilimea. Cea mai mare parte a nobilimii s-a
retras în casele perceptorului de comitat Iosif Ribiczei şi au deschis focul asupra
ţăranilor, ucigând şapte dintre ei. Au căzut furiei răsculaţilor 42 de nobili, din
familiile Ribiczei şi Nemeş83•
Un alt moment al răscoalei 1-a constituit depunerea jurământului de
către răsculaţi, sub conducerea directă a lui Horea, Cloşca şi Crişan, moment ce
s-a desfăşurat în 4 noiembrie 1784 la Păltiniş, în hotarul satului Blăjeni. După
această acţiune oastea s-a împărţit în două, o parte s-a îndreptat spre Abrud,
sub conducerea lui Cloşca şi Crişan, cealaltă, cu Horea în frunte, luând-o spre
Câmpeni. În cadrul cetelor conduse de Cloşca şi Crişan se găseau ţărani din
Brad, Zdrapţi, Mihăileni, Blăjeni, Vaca, Bucureşci, Bulzeşti, Stănija, Baia de
Criş, Ribiţa, Junc, După Piatră84•
Răscoala s-a extins în toate direcţiile, cetele conduse de căpitani ridicaţi
din acele părţi lărgind cu repeziciune, în cercuri concentrice, aria răscoalei.
Trecând peste Munţii Abrudului în bazinul Arieşului, răscoala cuprinde
satele de pe domeniul fiscal al Zlatnei, fiind îndreptată împotriva apara
tului funcţionăresc al domeniului. La atacurile asupra Abrudului şi Roşiei
au participat ţărani din 29 de sate din comitatul Hunedoarei şi Zarandului şi
anume din: Buceş, Blăjeni, După Piatră, Stănija, Mihăileni, Curechiu, Zdrapţi,
Crişcior, Ţărăţel, Brad, Valea Brad, Mesteacăn, Ribiţa, Baia de Criş, Juncu,
Vaca, Scroafa, Tomnatec, Ribicioara, Lunea, Bulzeşti, Grohot, Vaţa, Rişca,
Sârbi, Hălmagiu, Ciuci85•
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Venirea trupelor imperiale a determinat conducătorii răscoalei să
reorganizeze armatele ţărăneşti, împărţind luptătorii în două cete. Una se afla
în comitatul Zarand, în părţile Bradului şi ale satului Valea Bradului, iar condu
cătorul acesteia era Gheorghe Crişan, care se afla în Vaca şi făcea incursiuni în
părţile de acolo, închizând drumul dintre Hălmagiu şi Deva86• Începând cu luna
decembrie presiunea unităţilor militare imperiale devine tot mai puternică.
Episcopul Nichitici, însoţit de miliţie, s-a îndreptat spre Zarand pentru liniş
tirea răsculatilor. La 5 decembrie, Ia Tebea a adunat preoti şi tărani din mai
multe sate, care ascultându-i pastorala au răspuns că vor rămâne în pace. La
Brad, în 6 decembrie, a chemat preoţii şi locuitorii din 25 de sate zărăndene. A
chemat din satele Bulzeşti, Ribicioara, Ribiţa, Luncoiul de Sus, Luncoiul de Jos,
Vaca, Juncu, Valea Bradului, Ţărăţel, Ruda, Uibăreşti, Mesteacăn, Bucuresci
şi Potingani, câte un preot şi şase parohieni, îndemnându-i Ia pace87• în drum
spre Abrud episcopul avea să contribuie decisiv Ia înfrângerea de Ia Mihăileni.
Cetele ţărăneşti conduse de Micula Bibarţ n-au reuşit să oprească înaintarea
trupelor imperiale, în ciocnirea care a urmat pierzându-şi viaţa 85 de ţărani în
frunte cu căpitanul Ior88•
În timpul răscoalei lui Horea au loc puternice mişcări ţărăneşti cu
influenţe şi asupra administraţiei. În cadrul întrunirilor din Zarand din 1784
se hotărăşte alungarea şi reprimarea nobilimii şi a tuturor reprezentanţilor
administraţiei. Se instituie organe de conducere proprii şi se proclamă starea
de răscoală generală. Paralel cu această organizare militară a început sub
îndrumarea conducătorilor răscoalei, organizarea civilă a comunelor. Prin
sate sunt aleşi juzi noi, devotaţi cauzei răscoalei. Conducerea cetelor înarmate,
căpitani, vicecăpitani, împreună cu aceşti juzi şi juraţi aleşi de popor constituiau
elementele sau organele executive ale noii administraţii populare instituite.
În funcţia de vicecomite al Zarandului a fost numit nobilul român Adam Pag
din Cristeşti, de lângă Hălmagiu89• Cetele înarmate formate în sate constituiau
adevărate gărzi ţărăneşti, care au organizat apărarea comunităţilor. Prin sate
au fost aleşi juzi şi juraţi noi, devotaţi cauzei răscoalei, cum era judele Mihai
Turcin, numit de Crişan în Crişcior. Că aceasta a constituit o realitate istorică
o dovedeşte chiar memoriul adresat contelui Iancovics de către magnaţii
Transilvaniei, care îi dezvăluiau că în Zarand domneşte numai Horea cu rebelii
săi şi că nu există în comitatul acesta nici un fel de administraţie oficială, ca şi
cum nu ar ţine de Transilvania, deoarece în timpul răscoalei comunele s-au
declarat pe sine libere90•
Pentru pacificarea ţăranilor au fost aduse în Transilvania numeroase
unităţi militare. Potrivit ordinului Comandamentului armatei austriece, din
2 ianuarie 1785, localităţile Baia de Criş, Brad, Hălmagiu, Abrud şi Câmpeni
1
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urmau a fi ocupate de şase companii ale Regimentului De Vins. Acestea se
aflau sub comanda generalului Sturm, care şi raporta, la 5 ianuarie, punea în
mişcare a celor 6 companii, cu şase tunuri. Pentru întreţinerea soldaţilor, satele
cercului Zarand erau obligate la asigurarea naturalelor, constând din grâu,
ovăz, fân, paie şi lemne de foc91•
Împăratul Iosif al II-lea hotărăşte deportarea individuală a ţăranilor
socotiţi mai culpabili, mai supărători, mai primejdioşi. Cei mai mulţi ţărani
deportaţi în Banat sunt din Crişcior (3), Ţărăţel (6), Brad (17), Ribiţa (6), Vaca
(10), la care se adaugă răsculaţi şi din alte sate ale Zarandului, între care şi 5
persoane necăsătorite din Mihăileni92•
Pe lângă obligaţiile faţă de nobilul locului, ţăranul dependent mai
trebuia să împlinească şi impunerile fiscalităţii imperiale. Situaţia ţărănimii din
Zarand era la 1785 de aşa natură încât încasările se făceau cu multă greutate,
motiv pentru care de cele mai multe ori perceptorii făceau apel la asistenţa
militară. La Baia de Criş perceptorul Moise Ribiczei informa oficialităţile că
întâmpina mari dificultăţi în stabilirea impunerilor şi mai ales cu prilejul strân
gerii lor93• Astfel cu toată teroarea introdusă după răscoală, în multe sate din
Zarand locuitorii refuză să mai presteze serviciile impuse de către nobili. în
Ribicioara şi Grohot, deşi au fost chemaţi la muncă toţi locuitorii în 1785, nu s-a
prezentat niciun om94•
Pe fundalul unor puternice dereglări climatice, însoţite de o violentă
epidemie de scorbut, nemulţumirile ţărăneşti, parţial satisfăcute prin emiterea
patentei imperiale de desfiinţare a şerbiei din anul 1785, au continuat, îmbrăcând
aceleaşi forme: haiducia, emigrările, refuzul de prestare a obligaţiilor feudale.
Cauzele erau aceleaşi: abuzurile nobililor şi ale perceptorilor fiscali, creşterea
necontenită a dijmei în produse şi a zilelor de robotă, obligativitatea întreţi
nerii regimentelor militare cantonate în satele româneşti95• Idealurile de la 1784,
reînviate cu sfinţenie în predici şi cuvântări de feţele bisericeşti şi de condu
cătorii neprinşi ai răscoalei, au întreţinut între anii 1785 şi 1790, un climat de
revoltă, zvonurile privind reizbucnirea unei alte mari răzmeriţe inducând
nobilimii un sentiment de acută panică96•
d. Revoluţia de la 1848 în comitatul Zarand

Dieta maghiară votează la 30 mai 1848 anexarea la Ungaria a comita
telor Crasna, Solnocul de mijloc, Zarand şi districtul Cetatea de piatră (Chioar),
teritorii reunite sub denumirea de Partium şi a căror populaţie era în majoritate
românească97•
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în martie 1848 izbucnesc cele dintâi mişcări ţărăneşti în Transilvania,
ţăranii români şi maghiari cer desfiinţarea fără întârziere a robotelor şi a celor
!alte obligaţii feudale, recuperarea păşunilor şi pădurilor răpite de nobilime.
In comitatele Hunedoara şi Zarand, desfiinţarea servituţilor feudale şi
hotărârea trecerii sesiilor urbariale în stăpânirea foştilor iobagi în Ungaria a
generat puternice frământări sociale. Spre deosebire de celelalte comitate din
Transilvania, sarcinile feudale erau agravate, iar atitudinea brutală şi suspi
cioasă a aparatului administrativ au contribuit la crearea unei stări de spirit
revoluţionare98•
Printre celelalte prefecturi înfiinţate în urma hotărârii Adunării de
la Blaj din septembrie 1848 a fost şi cea a Zarandului, avându-1 in frunte pe
Ioan Buteanu. Ca şi în cazul prefecturii Hunedoara, imperialii preocupaţi
de păstrarea controlului în administraţie au numit, la 8 noiembrie 1848, ca
administrator al prefecturii Zarand pe căpitanul Petru Turbatu. Acesta însă nu
şi-a exercitat funcţia, sarcinile prefecturii rămânând în totalitate pe umerii lui
Buteanu99•
în Zarand, primcomitele Bethlen Gabor raporta la Baia de Criş, la 18
octombrie, că observa semne ale revoltei. în 21 octombrie românii s-au ridicat
la Brad. Moţii din satul Hălmăgel au pătruns în târgui Hălmagiului, eliberând
deţinuţii politici, iar pe maghiari i-au luat sub grija lor, fără a se semnala
vreo vărsare de sânge100• La începutul lunii noiembrie, Ion Buteanu, prefectul
Zarandului, se afla la Mihăileni, unde era încartiruit comandamentul său. în
defileul de la Mihăileni se afla de altfel tabăra celor 5000 de moţi de sub condu
cerea tribunilor Ioan Şuluţiu, Nicolae Moldovan şi Nicolae Begnescu101 • în
această zonă, Ioan Buteanu dispusese oamenii săi de o parte şi de alta a şoselei,
pe direcţia Zdrapţi - Mihăileni, iar restul îi concentrase la Buceş. El reuşeşte să
elibereze Baia de Criş şi satele până spre Hălmagiu102•
După 18 noiembrie 1848, prefectul Buteanu a luat măsuri pentru a
apăra trecătorile din Zarand spre ţara românească liberă ce se contura tot mai
mult în Munţii Apuseni. Prevederile lui Buteanu şi-au dovedit veracitatea
deoarece, în jurul datei de 19 ianuarie 1849, o nouă coloană a trupelor guver
namentale maghiare, sub comanda maiorului Beke, venind dinspre Arad, a
intrat în Hălmagiu. Dându-şi seama de primejdia în care se afla, Buteanu a
descris situatia
' din Abrud, din
' sa într-o scrisoare către Tribunul Ioan Şulutiu
21 ianuarie 1849. Avea informaţii că forţele armatei guvernamentale maghiare
se află la Hălmagiu, Brad şi Baia de Criş, posedând 5 tunuri regulate, cu această
ocazie prefectul Zarandului apelând la unirea efortului tuturor prefecţilor şi
tribunilor aflaţi în munţi pentru alungarea trupelor lui Beke103•
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în luna martie 1849 Ioan Buteanu va opune rezistenţă pe poziţiile de
la Zdrapţi-Mihăileni-Buceş, care închideau accesul spre Abrud. în faţa rezis
tenţei românilor, Kossuth încearcă să ajungă la o înţelegere cu Avram Iancu,
trimiţând în acest scop pe Ioan Dragoş, deputat român în dieta din Pesta.
Sosit la Brad în 19 aprilie, Ioan Dragoş face cunoscută lui Iancu şi Buteanu
misiunea lui. În timpul discuţiilor Buteanu afirma: " Principul nostru este liber
tatea naţională sau moartea, pentru că" , sublinia prefectul Zarandului, " doresc
sincer, dar doresc o pace cu care să nu-mi fie ruşine a sta înaintea istoriei" 104•
Tratativele au continuat şi la Abrud, Dragoş încercând fără rezultat să obţină
depunerea armelor de către români. în 6 mai prefecţii Ioan Buteanu şi Petre
Dobra, viceprefectul Ioan Boeriu şi mulţi locuitori din Abrud sunt luaţi prizo
nieri. Scăpate din defileul Buceş-Mihăileni, trupele maghiare se îndreptă spre
Brad, ducând cu ei pe prefectul Buteanu, legat de un tun. încercările sale de a
evada şi ale tribunului Gomboşiu de a-1 elibera eşuează. La 23 mai, la Iosaş,
Buteanu va fi spânzurat din ordinul lui Hatvany105•
Silviu Dragomir în lucrarea Ioan Buteanu. Prefectul Zarandului în anii
1848-1849, redă pe baza documentelor cruzimea organelor de represiune
maghiară în regiunea Munţilor Apuseni, mai ales în regiunea minieră ce avea
ca puncte de sprijin localităţile Buceş, Zlatna, Turda, Abrud şi Câmpeni, unde
revoluţionarii români împreună cu oştile lor de ţărani, organizate din punct
de vedere militar după tradiţia legiunilor, centuriilor şi decuriilor romane,
au luptat cu îndârjire impotriva trupelor maghiare ce au încercat să ocupe
acest ţinut românesc106• Se impune atenţiei numărul mare de victime căzute
ca urmare a sentinţelor de condamnare la moarte şi executarea lor de către
tribunalele de sânge maghiare, precum şi a expediţiilor de jaf a grupurilor de
insurgenţi maghiari, expediţii care au afectat în cea mai mare parte populaţia
paşnică, necombatantă. Documentul la care fac referire autorii menţionaţi
mai sus cuprinde un tabel cu 529 de victime, care au căzut ca urmare a terorii
partidului revoluţionar maghiar. Cele 529 de victime erau din localităţile Baia
de Criş, Ţebea, Căraciu, Rişca, Peştera, Luncoiu de Sus, Bucuresci, Şesuri,
Ormindea, Trestia, Hărţăgani, Curechiu, Crăciuneşti, Zdrapţi, Podele, Crişcior,
Brad, Birtin, Lunea, Rişculita, Vata de Sus, Tomeşti, Târnava, Băita, localităti
aparţinând în mare parte co�itatt:{lui Zarand107• Din aceste 529 de vi�time, du ă
naţionalitate, 24 au fost maghiari şi 7 germani. Un număr de 282 de victime
au căzut din rândul femeilor, copiilor şi bătrânilor, dar şi a bărbaţilor care au
fost ucişi în alte împrejurări decât în luptă108• Alţi 25 de locuitori din Crişcior
şi Zdrapţi au fost măcelăriţi, iar o parte arşi ca urmare a bombardamentului
din zilele de 9 şi 13 martie. în acelaşi mod, adică bombardaţi, au pierit şi 15
locuitori din satele Podele şi Luncoiul de Jos în ianuarie 1849
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Administraţia românească se organizează până la nivelul comunităţilor
săteşti, unde locuitorii aleg din rândurile lor câte un jude comunal, câte şase
juraţi, unul-doi gornici ai satului şi unul-doi gornici de pădure pentru fiecare
sat. Mai multe sate formau un inspectorat, aşa cum erau inspectoratele Vaţa
de Jos, Brad, Bulzeşti, Rişculiţa. Jurământul prestat de cei aleşi cerea credinţă
împăratului, dar şi naţiunii române şi comunităţii pe care trebuia să o slujească:
" Eu [ . . ] voi fi credincios înaltului Împărat Franz Iosif, voi fi credincios întregii
case austriece, voi fi credincios naţiunii române şi satului în care sunt ales astăzi
deregătoriu" 109•
Organizarea şi funcţionarea administraţiei româneşti a Zarandului
a avut loc în perioada luptelor revoluţionare din 1848-1849, în condiţii
deosebit de grele. Amintind dificultăţile acestei perioade, Iosif Sterca Şuluţiu
scria, într-un raport din 31 decembrie 1849, " că nu toate lucrările puteau fi
consemnate în protocoale în timpul acela, când pe lângă scrisa greutate, trebuia
să poarte nu puţină grijă de rebeli, care din mai multe laturi cu noua năvălire
ameninţau Zarandul, ba încă eram şi asediaţi în partea cea mai aproape de
către Ungaria" 110•
Datorită noilor schimbări care au loc pe plan intern şi extern, în 1861
este reînfiinţat comitatul Zarand. înfrângerile suferite de Imperiul austriac
pe plan extern şi contestaţiile formulate de mişcările naţionale (unificarea
Principatelor dunărene şi a Italiei), colaborarea cu opoziţia naţionalităţilor au
obligat monarhia să-şi reconsidere orientarea politică, renunţând la sistemul
absolutist şi aducând la conducere o formaţie liberală. Diploma recunoştea
individualităţile istorica-politice ale popoarelor şi provinciilor din Imperiu şi
le permitea organizarea internă, revenind la autonomia avută înainte de 1848.
Aceste schimbări au declanşatîn întreg Imperiul habsburgic un puternic
reviriment al mişcărilor naţionale. Fiecare popor caută să-şi apere autonomia
pe care o avusese înainte de instaurarea absolutismului. Tocmai pe această idee
a autonomiei Transilvaniei faţă de Ungaria vor fi axate programele româneşti
din 1860-1861. Menţinerea autonomiei Transilvaniei este contracarată de încor
porarea altor teritorii româneşti, care nu aveau o tradiţie istorica-statală ca
aceasta, la Ungaria. Astfel, la 27 decembrie 1860, cele patru comitate din vestul
Transilvaniei (Crasna, Chioarul, Solnocul de Mijloc şi Zarandul) erau anexate
la Ungaria. Aceeaşi soartă o are şi Banatul. Anexarea se face potrivit decre
tului dat de împărat111• Acesta reprezenta şi un mijloc de a micşora numărul
românilor la viitoarea Dietă ardeleană.
.

e. Tipuri de aşezări şi ocupaţii ale localnicilor

în funcţie de elementele geografice în zona Zarandului se disting două
forme de relief cu răsfrângeri asupra ocupaţiilor şi aşezărilor: muntele şi lunea.
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Partea muntoasă este acoperită cu păduri de stejar şi fag, cu păşuni bogate
în ierburi şi conţine minereuri preţioase (aur, argint, fier, aramă, cărbuni),
oferind condiţii prielnice în vederea dezvoltării meşteşugurilor, pentru prelu
crarea lemnului, în practicarea păstoritului şi a creşterii vitelor, dar şi pentru
minerit. Lunea Crişului Alb, cu un pământ mai roditor, este prielnică pentru o
agricultură intensă şi pentru creşterea vitelor mari. Dar cea mai mare parte a
Zarandului este muntoasă, cu un pământ luto-calcaros, astfel încât nici în anii
ploioşi nu se obţine o recoltă îndestulătoare112•
Cu aproape două secole în urmă, aşezările omeneşti din aceste locuri
se înfăţişau, în cea mai mare parte, sub forma caracteristică a satelor de munte
de tip pastoral, cunoscute şi sub numele de sate-crânguri. Exploatările miniere
şi meşteşugurile ţărăneşti, şi cu atât mai puţin agricultura, încă nu izbutiseră
să determine decât puţine aşezări mai adunate (Baia de Criş, Brad, Hălrnagiu,
Ţebea)1 13•
După ocupaţiile tradiţionale, aşezările din comitatul Zarandului pot fi
divizate în câteva grupe:
Aşezări pastorale, în care ocupaţia de căpetenie a populaţiei era
creşterea vitelor, în special ovine şi bovine. Aceste aşezări sunt caracterizate
prin grupuri de case izolate, care formează crânguri, precum şi construcţii
pastorale situate pe înălţimi, în zona de păşunat. Ele pot fi localizate mai ales
în imediata apropiere a izvoarelor râului şi a principalilor săi afluenţi: Grosuri,
Criş, Tomnatec, Luncşoara şi Brusturi, Blăjeni, Hălrnăgel, Vârfuri, Lazuri.
Aşezări pastoral-miniere, situate de-a lungul unor văi lungi şi adânci
care coboară de pe versanţii ce mărginesc Ţara Zarandului, mai ales în extre
mitatea ei estică. în aceste aşezări, cum ar fi Stănija, Blăjeni, Dupăpiatră, Obârşa
sau Luncoi, pe lângă creşterea vitelor, o bună parte din populaţia activă se
ocupa şi cu practicarea mineritului în exploatările din zonă. Aceste aşezări se
disting printr-o formă alungită, cu ramificaţii, iar ca structură sunt răsfirate.
Aşezări pastoral-agricole, aflate în zona de contact a luncilor ce
mărginesc afluenţii mai importanţi ai Crişului Alb, cu dealurile destul de
numeroase şi în care, pe lângă creşterea animalelor, datorită unor mici
suprafeţe de teren arabil-şes, se poate practica o agricultură de importanţă
locală: Mesteacăn, Vaţa, Pleşcuţa, Bucureşci, Zdrapţi, Mihăileni. în aceste
localităţi s-au dezvoltat ramuri speciale ale culturii pământului, ca pomăritul
şi grădinăritul. Din punct de vedere morfologic, la aceste aşezări se remarcă o
accentuată tendinţă de îngrămădire în mici depresiuni locale, dar păstrează şi
gospodării situate răsfirat una faţă de alta, în legătură cu cealaltă îndeletnicire
principală, păstoritul114•
Aşezări specializate în meşteşuguri ţărăneşti, apărute ca urmare a
existenţei unor resurse locale de materii prime, care au constituit factorul deter
minant pentru specializarea unor sate în întregime, în practicarea unui anume
1u
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meşteşug115• Astfel, existenţa pădurilor de fag şi stejar a determinat practicarea
spătăritului la Rişculiţa, ajungându-se cu produsul muncii lor, spete pentru
războaiele de ţesut, înainte de 1918, până în Banatul sârbesc şi Valea Timocului;
butăritul - confecţionarea butoaielor de diferite capacităţi şi esenţe lemnoase
se practica la Dobroţ; confecţionarea fluierelor din lemn de cireş, alun, prun
şi frasin se practica în satele Dumbrava de Jos şi Dumbrava de Sus; dubitul
ţesăturilor din lână, adică prelucrarea postavurilor ţărăneşti în pive (numite
de localnici dube, datorită zgomotului produs de ciocanele de lemn ce băteau
ţesăturile, antrenate de curgerea unui torent de apă. Cel mai important centru
al acestui meşteşug a fost în zona Bulzeşti şi satisfăcea cerinţele unui mare
număr de sate)116•
De obicei, aceste aşezări meşteşugăreşti erau de tip adunat şi pentru
locuitorii lor principala sursă de existenţă o constituia meşteşugul pe care-I
practicau.
Meşteşugul olăritului, adică modelarea unui anumit fel de lut pentru
a obţine diferite tipuri de oale, a fost practicat la Obârşa, Târnăviţa şi Bârsa.
Pământul lutos, nepotrivit pentru agricultură, a oferit în schimb olarilor
materie primă de bună calitate. În aceste centre de olărit s-a remarcat ceramica
de Zarand, pictată şi smălţuită, cu forme şi decoruri plăcute în tonalitate, cu
omamentatii vii, dominând culoarea verde a smaltului, una din caracteristicile
principale ale acestui tip de ceramică.
Un meşteşug deosebit era cel al cioplirii pietrei, care era practicat
mai ales de către sătenii din Stănija. Piatra din care executau prin prelucrare
manuală trepte, cruci, ghizduri pentru fântâni, pietre de moară, stâlpi de
susţinere pentru pridvoarele caselor, era scoasă cu ajutorul răngilor, baroaselor
şi a icurilor de fier din stâncile de la Cheia, la hotar cu satul Dupăpiatră şi trans
portată până la Stănija cu care trase de boi.
Alt meşteşug care cerea multă pricepere din parte celor care-I practicau
era bărdăşitul, cioplirea lemnului, adică fasonarea lui cu ajutorul unei securi
anume, barda, şi ridicarea diferitelor construcţii ca: mori de apă, poduri de lemn,
case de lemn şi biserici. Practicat mai ales de către locuitorii satelor Tomnatec,
Blăjeni şi Stănija, dovada practicării acestui meşteşug o reprezintă bisericile din
lemn ale Ţării Zarandului de la Bulzeştii de Sus şi de Jos, Tomnatec, Hărţăgani,
Curechiu, Birtin, !oneşti şi Brusturi117•
Specialitatea satului Dobroţ o constituia dogăritul. în măsură mai mică
era practicat şi în Hălmăgel, Hălmagiu, Birtin, Prihodişte.
Dacă baza naturală a economiei satului Juncul Mare este o indicatie
pentru caracterul neagricol al localităţii, cu atât mai mult locuitorii au fost
obligaţi să caute o îndeletnicire neagricolă. Materia primă aflată la dispoziţie
şi necesităţile pieţii i-au determinat să se ocupe de confecţionarea fluierelor118•
Până la începutul secolului al XIX-lea toate etapele pentru producerea fluie'
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relor erau parcurse numai de juncani. De la această dată, produsele fiind tot
mai căutate, lucrul s-a divizat. Locuitorii dintr-o serie de sate zărăndene, ca
Tomnatec, Mihăileni, Potingani, Zdrapţi, Vaţa de Sus, Birtin, pregăteau tufele
ori sfacurile de prun, alun, frasin, răchită, cireş, nuc. Juncanii confecţionau
fluierele, iar apoi numeroşi locuitori din alte sate, precum Avram Iancu,
Bulzeştii de Sus şi Grohot, le vindeau la târguri şi, mai ales, umblând pe întreg
cuprinsul ţării, în special în ţinuturile pastorale din Bucovina, Hunedoara,
Dobrogea, Muntenia, Oltenia119•
Privitor la confecţionarea opincilor, se cunosc două vechi centre de
tăbăcari (timari) şi de tălpari: Băneşti şi Hălmagiu. La sfârşitul secolului al
XIX-lea, S. Moldovan constata în legătură cu primul centru: "în Băneşti tot
satul e tălpar; ei îşi vând marfa pe la târguri şi meseria trece de la tată la fiu" .
Opincile cu gurgoi sau, mai frecvent, tălpile confecţionate de aceşti tălpari nu
lipseau de la nici un târg de ţară din Zarand şi nici din centrele învecinate,
Abrudul şi IneuF20•
Specialiştii au stabilit că în gospodăriile ţărăneşti din ţara Zarandului
se practicau în jur de 40 de meşteşuguri; despre acestea obţinem informaţii
şi prin studierea unor sigilii aplicate pe documentele păstrate la Arhivele
Naţionale, Direcţia Judeţeană Hunedoara, aceste documente începând a fi
întocmite după organizarea comunelor şi preturilor, în urma ordinului cance
lariei Principatului Transilvaniei, la 1849.
Sigiliile înfăţişează simbolul aşezărilor alături de legenda în limba
română. Astfel, satul Valea Bradului este reprezentat printr-un munte de sub
care izvorăşte un pârâu, satul Tomnatec printr-un păstor, satele Râşca şi Ţebea,
în care o parte din locuitori se ocupau cu mineritul, sunt reprezentate pe sigilii
printr-o lopată şi un ciocan, iar satele Baldovini, Zdrapţi, Căzăneşti prin diferite
animale sălbatice, elemente ale faunei acelor locurP21•
Aşezări comercial-industriale sunt localităţile Brad, Baia de Criş,
Crişcior, Ţebea, Hălmagiu. Modul de viaţă al locuitorilor din aceste aşezări are
la bază, în primul rând, mijloacele de trai de natură comercială şi industrială
(locuri de târguri, magazine, ateliere, fabrici, cooperative). Din punct de vedere
morfologic ele se caracterizează prin aceea că prezintă în bună parte o formă
geometrică şi au o structură compactă122•
Un timp localităţile miniere au fost în proprietatea regilor unguri. După
căderea Ungariei sub turci (1526), au devenit proprietatea principilor transil
văneni, iar în urma înfrângerii acestora de către Casa de Austria, minele de aur
au trecut în proprietatea habsburgilor. în secolul al XVIII-lea, în centrele miniere
majoritatea minerilor proveneau din populaţia locală, îndeosebi iobagi şi jeleri,
care, alături de celelalte ocupaţii, au practicat în mod constant şi băieşitul.
Locuitorii minieri din Baia de Criş, Ţebea, Râşca şi Caraci au fost scutiţi de
sarcinile feudale obişnuite şi au primit avantaje în sectorul lemnăritului şi
119
t21l

Ibidem.

Nicolae Dunăre, Portul popular din Ţara Zarandului, p. 235.
121 Ion Pârva, up. cit., p. 19.
122

Nicolae Dunăre, Sate din Zarand . .

.

, p. 121.
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crâşmăritului, cu obligaţia de a se ocupa cu mineritul. în vremea stăpânirii
austriece, apoi austro-ungare, numeroşi colonişti germani, unguri, cehi şi de
alte naţionalităţi s-au aşezat Ia Băiţa, Brad, Crişcior, ca specialişti în minerit123•
O nouă etapă în reorganizarea mineritului transilvan are loc în anul
1722, când împăratul Carol al VI-lea a confirmat privilegille Abrudului şi ale
Băii de Criş, luând sub protecţia sa populaţia minieră.
În anul 1746, tezaurariatul din Sibiu cerea Camerei Aulice din Viena
"
" trei ani liberi de robotă pentru exploatarea auriferă din Ruda . La 1752,
exploatarea auriferă de lângă localitatea Ruda, proprietatea lui Alexandru
Bradi, este scutită de robotă pentru opt ani. Un an mai târziu, în 1753, Colegiul
aulic acorda o scutire de robotă pe trei ani minelor din Crişcior şi prelungea
pe trei ani scutirea de robotă acordată minei de Ia Ruda, proprietatea colone
lului Adam Ribiczei. Pe Ia 1760 aproape toate minele principale de aur din
zona Bradului devin proprietatea familiei Ribiczei, care le exploatează până
Ia Răscoala lui Horea, când sunt devastate de răsculati124• în 1791 minele din
regiunea Bradului trec în proprietatea familiei Toldalagy şi Zeik, care pun
bazele Societăţii Ruda 12 Apostoli şi Sf Ioan Evanghelistul. Ca urmare a acestor
măsuri are loc o creştere simţitoare a producţiei de aur, de la 52.195 pisete, cât
era la 1740, la 88.483 piese în anii următoril25•
în cursul sec. XVIII-lea, se contată o dezvoltare a mineritului dar, în
acelaşi timp, cresc şi nemulţumirile oamenilor. Astfel, la 30 ianuarie 1735,
funcţionarii minelor din Băiţa raportau organelor superioare că oamenii se
organizează, pentru ca în primăvară să înceapă lupta împotriva căpeteniilor
având drept conducător pe Mathias Ioan şi pe Rus Ioan. Curtea de la Viena a
luat măsuri importante: Ia 23 martie 1784 a hotărât să nu mai extindă mineritul
în satul Hărţăgani, iar impozitele şi taxele încasate să fie vărsate în domeniul
Ziatneil26•
Autorităţile oficiului minier Băiţa raportează Domeniului Zlatna, la
25 mai 1785, că iobagii din Hărţăgani, Trestia, Sălişte refuză să mai presteze
lucrări pentru minerit.
în anul 1827, minele din Băiţa au trecut în proprietatea lui Moldovan
şi Petca, cei care au fondat asociaţia minieră intitulată Rudolf de Băiţa, apoi în
proprietatea bavarezului Klein, a unui grup financiar englez şi, în anul 1889, au
fost cumpărate de Prima Societate Anonimă Auriferă Ardeleană127•
în secolul al XVIII-lea continua să se practice în ţinutul Zarandului atât
spălarea nisipului aurifer al diferitelor râuri, dar mai ales extragerea aurului
din filon. Tehnica culegerii aurului s-a menţinut aceeaşi timp de secole. Despre
modul cum se efectua spălarea nisipului aurifer aflăm date interesante din
relatările unor contemporani. Medicul Samuel Koleseri, care vizitează minele
1

121 Kozma Pal, op. cit., p. 33, 46-47.
Ioachim Lazăr, Evoluţia tehnidi mineritului şi a prelucrării metalelor preţioase în Ţara Zarandului
(secolul al XVIII-lea), in "Sargeţia", nr. XVI-XVII, p. 319.
125 JlJidem.
126 Maria Toma-Damşa, Florica Zaharia, Hărţăgani. Monografie, Ed. Emia 2001, p. 11.
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de aur din Transilvania, printre care şi cele de la Crişcior, Hărţăgani, Trestia,
Ruda' Băita1 Tebea şi Baia de Criş, relatează că pe lângă râuri exista câte un
scaun de spălat aurul, adică o tablă prelungă, cu un capăt mai înclinat, care în
Transilvania era mai scurtă şi mai lată decât în Ţara Românească. Aceasta se
acoperea cu un ţol miţos sau de cânepă, peste care se turna cu coşurile nisipul
aurifer128•
Până la 1848, în comitatul Zarand s-au exploatat minele de aur şi de
argint, apoi minele de fier şi de aramă. Pentru prelucrarea minereului erau
două topitorii, precum şi 175 de mori pentru măcinat minereuP29•
în ceea ce priveşte arhitectura populară, tipurile predominante de
locuinţe, sălaşe, construcţii folosite ca anexe agricole şi pastorale prezintă
puternice similitudini cu cele din Ţara Ţapilor (jurul Câmpenilor) şi din
mocănimea Munţilor Apuseni. în schimb se diferenţiază de zonele Vaşcău
Beiuş-Gurahonţ şi cu atât mai mult de Câmpia Aradului. Elementele de port
scot de asemenea în relief specificul Zarandului. Se utilizează şi aici vechea
cusătură trăsurească pe muchiile cutelor. Dar şi în Zarand apar unele deosebiri:
în timp ce în părţile Hălmagiului şi Beiuşului această broderie se aplică numai
la pumnarii cămăşii femeieşti, iar în ţinutul Câmpenilor acoperea aproape tot
pieptul, în nord-estul Zărandului, ca şi în mocănimea Munţilor Apuseni sau
alte zone etnografice româneşti din Transilvania, această cusătură, de o rară
plasticitate, s-a folosit ori se mai foloseşte sub guler şi între fodor şi mânecă130•
Prin însăşi natura îndeletnicirilor, aceste aşezări au intrat în relaţii economice
şi sociale cu ţinuturi diferite, împrejurare care a determinat şi diferenţieri
etnografice131•
Datorită deosebirilor de resurse economice şi ocupaţii dintre Zarand şi
zonele agricole vecine - Valea Mureşului şi Câmpia Aradului, bogate în culturi
cerealiere, viticole şi horticole - şi ca urmare a unor deosebiri economice fată
de zona Abrudului şi a Buciumanilor, bogată în lemn de brad şi cu un vechi şi
vestit cojocărit - între aceste ţinuturi şi ţara Zarandului a avut loc un permanent
schimb de produse şi de braţe de muncă. Ca o consecinţă a acestor legături s-au
efectuat o serie de împrumuturi vestimentare ca: decorul mai bogat în broderii
albe la gacii din portul bărbătesc, sub influenţa Câmpiei Aradului; cojoacele
din părţile Abrudului; cusătura buciumănească la cămăşi; catrinţele dinspre
Valea Mureşului.132 Târgurile săptămânale şi de ţară din Brad, Baia de Criş,
Hălmagiu, Abrud, constituiau prilejuri frecvente pentru schimburi economice
şi relaţii sociale şi culturale între locuitorii întregului ţinut.
în decursul timpului moţii crişeni au deprins cele mai variate îndelet
niciri, atât în cuprinsul ţinutului cât şi în afara lui. în toate localităţile se
practica păstoritul, creşterea vitelor şi lucrul la pădure. Mineritul de asemenea
era practicat de o bună parte din locuitorii multor sate. O altă sursă importantă
1

1

1
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Ibidem.

Nicolae Dunăre, Sate din Zarand . . . , p. 125.
Nicolae Dunăre, Portul popular din Ţara Zarandului, p. 231.
Ibidem.

132 Ibidem.
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de mijloace de trai pentru cele mai multe din sate o alcătuia pomăritul.
Deşi se practica pretutindeni, agricultura nu era îndestulătoare nici pentru
familiile înstărite. De altfel, în majoritatea localităţilor zărăndene se întâlnea
o agricultură de coastă. Cultura legumelor pentru piaţă s-a dezvoltat, de mai
bine de un secol, la apus de Brad şi Baia de Criş, dar mai cu seamă în preajma
Vaţei şi HălmagiuluP33•
f. Aspecte demografice în evoluţia istorică a Zarandului

Dinamica populaţiei pentru perioada avută în vedere poate fi
ilustrată prin apelul la sursele statistica-demografice. Este de remarcat faptul
că pe parcursul derulării evenimentelor prezentate în acest articol a preda
minat popula�a românească, fapt dovedit de statisticile vremii. Pentru anul
1 825, dintr-o populaţie totală de 46.374 locuitori, 45.232 erau români, dintre
care 45.095 ortodocşi, 137 greco-catolici, 767 romana-catolici, 360 reformaţi,
2 uni�rieni, 13 lutherani. Situaţia rămâne neschimbată şi pentru anii 1846 şi
1857. In 1846, la o populaţie totală de 53.727 locuitori, 52.113 sunt români,
dintre care 51.768 ortodocşi şi 345 greco-catolici, 1 .210 romana-catolici, 376
reformaţi, 6 unitarieni, 5 lutherani, 17 evrei. Datele statistice menţionează
pentru anul 1857 o popula�e totală de 54.522 locuitori, cu 53.128 români,
dintre care 52.724 ortodocşi, 404 greco-catolici, 1.026 romana-catolici, 293
reformaţi, 9 unitarieni, 53 evreil34•
O descriere amănunţită a comitatului în prima jumătate a secolului
al XIX-lea o găsim în lucrarea lui Kozma Pai, fost comite suprem al comita
tului între anii 1834-1846 şi bun cunoscător al stărilor de lucruri din Zarand.
Potrivit acestuia, la 1846 populaţia comitatului se compunea din 710 unguri,
822 germani, 51.323 români, 20 cehi, 826 ţigani, 17 evrei, 8 armeni şi 6 sârbi. Pe
teritoriul comitatului Zarand erau patru aşezări cu locuitori liberi prin diplome
regale, întrucât aceştia se ocupau cu mineritul. Aceste aşezări sunt: Baia de Criş,
Ţebea, Rişca şi Căraci. După starea socială sunt înregistrate 20.224 persoane
cu statut nobiliar, 519 slujbaşi de stat, 3.561 oameni liberi, 46.797 iobagi şi 826
ţigani. Dintre oamenii liberi, 1.391 au condiţia de mineri, în vreme ce ţiganii
erau aurari, fierari şi supuşi ai Cămării regale (fiscului)135•
Comparând informaţiile oferite de statistici, constatăm majoritatea
românească a populaţiei din acest comitat, majoritari fiind şi românii ortodocşi
în relaţia cu celelalte confesiuni. Numărul populaţiei româneşti reprezintă
în aceşti ani 96-97% din totalul populaţiei. Această situaţie se menţine şi în
1860, când Foaia pentru minte inimă şi literatură, din 25 noiembrie 1861, releva că
populaţia Zarandului în primăvara acelui an număra 60.000 de români136•
Numărul românilor de religie ortodoxă este ridicat la nivelul comuni
tăţilor locale, element ce poate fi identificat pe baza Recensământul din 1850.
tn

Nicolae Dunăre, Sate din Zarand . . . , p. 122.
134 Enea Hodoş, O viaţă de luptă, suferinţă şi nădejde, p. 20.
135 Vasile Ionaş, op. cit., p. 117.
136 Foaia pentru minte inimă şi literatură, XXN, Nr. 43/25 noi. 1861.
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Transilvania137• Un exemplu îl reprezintă Vaţa de Jos, unde românii numără 182

de locuitori din totalul de 191. Tot aici, numărul credincioşilor ortodocşii era
mult superior, 188 în comparaţie cu 3 romano-catolici. Existau şi comunităţi
unde numărul locuitorilor de alte confesiuni era mai ridicat, dar tot românii
ortodocşi deţineau cele mai multe procente. în Hălmagiu, la o populaţie de 1.080
de locuitori, 909 sunt români de confesiune ortodoxă, 73 sunt greco-catolici, iar
79 romano-catolici şi 19 evangheliei. Românii ortodocşi reprezentau 84% din
totalul populaţiei, aceasta fiind, totuşi, una dintre localităţile unde locuitorii de
alte confesiuni erau în număr destul de însemnat.
în privinţa situaţiei etnice din 1846, comitatul Zarand număra 53.727
locuitori, din care 51.323 erau români, 710 erau maghiari şi 822 germani138•
Documentele statistice din 1850 consemnează şi pe mai departe aceeaşi situaţie.
Spre exemplu, comunitatea Ţebea, unde la o populaţie de 1.213 locuitori, 1.204
erau români, un maghiar, 6 germani şi 9 ţigani sau în comunitatea Vidra unde
nu erau decât 647 locuitori, toţi români. In localitatea Baia de Criş numărul
maghiarilor era ceva mai ridicat: 159 de maghiari şi numai 249 de români,
44 de germani, totul raportat la o populaţie de 465 de locuitori. Dar numărul
unor astfel de comunităţi este redus, neputând estompa cu nimic majoritatea
românească a comitatului în toată perioada existentei sale.
în ceea ce priveşte categoriile sociale din �omitat, până la 1848 locui
torii Zarandului aveau în fruntea lor clasa nobililor, a nemeşilor, cei mai mulţi
dintre ei proprietari de pământ. Numai nemeşii aveau drept de vot în adunările
comitatului, iar numărul lor se ridica la 502 în 1846. După nemeşi erau locui
torii liberi, care se pot împărţi în trei categorii: de prima categorie aparţineau
locuitorii din comunităţile Baia de Criş, Ţebea, Râşca, Caraciu, care se ocupau
cu mineritul şi astfel nu se numărau în categoria iobagilor, o a doua clasă a
locuitorilor liberi era cea a meşteşugarilor, iar a treia categorie era reprezentată
de către cei care nu s-au putut răscumpăra de sub puterea nemeşilor. La sfârşit
erau cei mulţi, aproape totalitatea locuitorilor, respectiv categoria iobagilor.
Potrivit statisticilor vremii, nobilii reprezentau 2.024 din totalul populaţiei,
funcţionarii 519, de această categorie aparţinând şi câţiva preoţi ai diferitelor
culte, oamenii liberi - 3.561, iar cea mai mare parte a populaţiei o constituiau
iobagii - 46.797 şi ţiganii - 826139•
Datele statistice referitoare la populaţia comitatului, istoria evoluţiei
numerice, a avântului sau reculului de-a lungul mai multor generaţii, mişcările
care se produc în interiorul comunităţilor sunt deficitare în materialul studiat.
Ceea ce ştim despre populaţie se reduce în general la cifrele globale ale statisti
cilor şi la unele constatări enunţiative ale documentelor.
Până în 1872 se constată o creştere a populaţiei Zarandului, aceasta
în ciuda unor condiţii vitrege de viaţă şi a unor factori ostili: marile ravagii
Coordonator, Traian Rotariu, Maria Semeniuc, Elemer Mezei, Recensământul din 1850.
Transilvania, Ediţia a IT-a, Revăzută; Colecţia Studia Censualia Transsilvania, Editura Presa
Universitară Oujeană, 2004.
138 Traian Mager, Ţinutul Hălmagiului, Tipografia diecezană, Arad, 1937, p. a ill-a, p. 49.
139 Enea Hodoş, ap. cit., p. 20.
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provocate de boli, sau frecvenţa epidemiilor care pustiiau satele, regimul
alimentar deficitar al ţăranului, bazat în general pe porumb şi lactate, amenin
ţarea foametei, munca grea a ţăranului, mereu neclintit de la locul său, sau
aplecat cu uneltele sale învechite deasupra pământului, pentru a-şi câştiga de
la un anA la altul, de la o recoltă la alta, o existenţă într-adevăr precară.
In ciuda aspectelor menţionate se constată o creştere a numărului
populaţiei (vezi anexa 1); dacă în 1850 populaţia în Vaţa de Jos era de 191
locuitori, în 1872 ajunge la 268 de locuitori; Rişca în 1850 are 482 locuitori, iar
în 1872 are 517 locuitori; sau Bodeşti în 1850 are 345 de locuitori, iar în 1872 are
415 locuitori.
A urmat epidemia de holeră din 1872-1873, care a provocat creşterea
mortalităţii, la care s-au adăugat pustiitoarele secete din aceşti ani. Ravagiile pe
care la aduce flagelul în cuprinsul satelor, cu hotarele devastate de calamităţi
şi epuizate de animale, istovite de datorii, încărcate cu mari restante la dări,
atinge proporţii destul de mari. În urma acestor epidemii au f_?st î�egistraţi
4.385 bolnavi, dintre care 2.779 s-au vindecat şi 1.606 au murit140• In afara acestor
cifre raportate, alerta autorităţilor centrale şi locale constituie şi ea un indiciu
despre gravitatea pericolului. Au fost interzise toate târgurile, ca şi orice fel de
adunare, au fost publicate dispoziţii severe pentru păstrarea curăţeniei, au fost
făcute eforturi pentru stăvilirea panicii şi prezentate instrucţiuni sanitare prin
care publicul era sfătuit cum să prevină şi să trateze boala în lipsa doctorilor, cu
mijloacele de care dispunea141• Cu toate acestea, în foarte multe sate clopotele
bisericilor bateau de 5-6 ori pe zi, morţii de holeră îngropându-se în ziua în
care au decedat, în timp ce alte sate sunt cruţate de această epidemie. În majori
tatea localităţilor, în urma acestor evenimente se constată scăderea numărului
populaţiei (vezi anexa). La Baia de Criş în 1872 numărul locuitorilor era de
719, iar în 1880 coboară la 637 sau la Ribicioara, care în 1872 avea 939 locuitori,
numărul lor reducându-se la 831 în anul 1880.
în ceea ce priveşte mobilitatea populaţiei, avem de a face cu o lume
foarte stabilă, profund ancorată în cadrele solide ale familiei şi ale satului, care
nu se rupe aproape niciodată de bună voie. Constatăm şi o creştere a natali
tăţii în unele comunităţi. în anul 1864 în Baia de Criş natalitatea este de 12
naşteri la 1.000 de locuitori. Nici mortalitatea nu era foarte ridicată, cu excepţia
comunităţilor cuprinse de epidemia din 1872-1873. în 1864 în comunitatea
Blăjeni se înregistrează 24 de morţj142, la o populaţie de 2.979 locuitori, cele
mai multe decese înregistrându-se Ia copii sub trei ani. Cauzele deceselor sunt
consemnate în registrele parohiale în mod deficitar, pe măsura cunoştinţelor
preotului. în protocolul bisericesc sunt înscrise boli ca: boală de grumazi, boală
naturală sau moarteftrească143•
Dinamica populaţiei poate fi pusă în legătură şi cu evenimentele ce
au marcat zona Zarandului în diferite etape ale evoluţiei sale istorice. Fiecare
140

ANDJH, Fond comitatul Zarand, Raportul pe 1873.
141 Federaţiunea, Nr. 61/26 VIII 1873.
142 ANDJH, Fond comitatul Zarand, cutia 2, dosarul 3/1864, f. 10-16.
143 Ibidem.
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eveniment istoric major la care zărăndenii au avut implicaţii directe a avut conse
cinţele sale. Anii 1848-1849 au reprezentat ani de cumpănă pentru zărăndeni,
atât din perspectiva pierderilor demografice, mai ales in comunităţile unde au
avut loc confruntări militare, urmate de măsuri represive din partea autori
tăţilor, dar mai ales sub aspect economic, ţăranii zărăndeni obţinând în urma
revoluţiei eliberarea din iobăgie şi împroprietărirea, iar din punct de vedere
social formarea unei clase de mici proprietari funciari. Aceasta este una din
cauzele existenţei unei populaţii relativ ridicate în deceniul şase şi menţi
nerea ei la valori aproximativ egale pe parcursul celui de-al şaptelea deceniu
al secolului al XIX-lea, în ciuda epidemiei de holeră ce a cuprins întreaga
Transilvanie, precum şi a consecinţelor economice repercutate indirect asupra
populaţiei în urma Războiului Crimeii (1854-1856). Un trend descendent al
dinamicii populaţiei acestei comunităţi se va resimţi mai puternic în urma
epidemiei de holeră din deceniul al optulea, care corelată cu criza generală a
monarhiei habsburgice din 1873, va genera ani consecutivi de recolte proaste,
foamete şi în consecinţă o diminuare a populaţieP44•
ANEXA 1
DATE STATISTICE PRIVIND POPULAŢIA ZARANDULUI
Nr.
crt.

Localitatea

1850

1 854

1857

1869

1872

1880

1.

Vata de Jos

191

191

216

268

268

224

2.

Grohot

462

426

485

632

631

Baldovin

152

152

159

193

194

544

3.
4.

Basarabasa

391

391

412

407

408

311

Birtin

480

480

455

439

438

428

5.
6.

Brotuna

7.

Bulzeştii de Sus

203

185

185

195

201

210

161

1634

1684

1969

2236

2258

2204

405

405

454

590

597

615

1229

1229

1201

1308

1316

1046

Dobrot (Dobrotin)

195

195

217

252

252

256

11.

Vata de Sus

392

392

387

410

408

410

12.

Cărăstău

308

340

322

357

361

316

13.

Căraci

340

320

338

351

349

271

14.

Căzăneşti

256

256

286

339

338

323

Baia de Criş

457

457

520

726

719

637

542

8.

Ciungani

9.

Tebea

10.

15.
16.

Lunea

469

17.

Leaut

238

18.

Obârşa

144

325

479

539

539

538

238

239

254

225

232

325

336

350

352

333

Monica Mureşan, Evoluţia demografică a camunitiiţii Greco-catolice din localitatea fu cu de Jos între
1840-1890, în Studii de istoria populaţiei Ramâniei, coordonatori Sorina Paula Bolovan, Ioan
Bolovan, Corneliu Pădurean, Presa Universitar1! Oujeanil, 2007, p. 425.
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Nr.
crt.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.

39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Localitatea

Prăvăleni
Prihodişte
Ribicioara
Ribita
Rişca
Rişculita
Şteia
Livada (Strâmba)
Tătăreştii de Criş
Tâmava de Criş
Tâmăvita
Tomeşti
Tomnatec
Tiuleşti
Uibăreşti
Valea Mare
Aciuta
Avram Iancu (Acsuva)
Băneşti
Bodeşti
Brusturi
Budeşti
Toheşti (Csohod)
Vârfurile (Ciuciu)
Tărmure
Dumbrava
Groşi
Gura Văii
Ioneşti
Hălmăgel
Cristeşti
Lazuri
Leştioara
Luncşoara (+ Vosdoci în 1880)
Leasa
Măgulicea
Mermeşti
Hălmagiu
Ociu
Ocişor
Pleşcuţa
Poiana

1850

1854

1857

509

509

550

3%

3%

340

1869

1872

1880

668

667

364

360

666
305

740

740

784

939

939

831

568

568

575

677

675

535

482

482

455

524

517

848

848

883

971

430

309

993

927

295

361

361

257

275

255

347

347

274

207

206

207

214

214

209

485

483

449

538

538

425

236

236

271

270

270

431

431

437

470

470

1 056

1056

1124

1243

1234

1115

236

238

253

271

271

236

189

189

249

304

304

290

105

105

96

130

131

101

295

309

335
355

500

508

508

491

552

557

1017

1017

1037

1184

1184

1142

426

426

428

415

511

446

345

345

338

412

415

326

651

772

771

772

671

671

196

197

194

226

226

251

201

201

215

250

277

261

621

621

672

842

847

776

212

212

261

285

285

269

312

312

325

342

347

325

137

137

155

189

488

204

320

322

312

353

351

335

310

310

308

336

337

305

958

1017

958

1074

1064

1042

210

210

226

219

219

174

597

654

745

745

691

597
195

195

197

233

520

704

235

520

815

664

168
798

375

375

396

469

470

361

508

508

529

604

604

551

175

175

184

212

212

180

1329

1106

1066

1066

1105

1301

443

443

466

450

450

392

362

362

372

409

408

317

500

500

514

562

567

497

283

325

293

335

334

315
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Evoluţia teritorială şi istorică a Comitatului Zarand până în 1876
Nr.
Localitatea
crt.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

Poienari
Rostoci
Sârbi
Tălagiu
Tisa
Vidra
Voşdoci (tr. împreună cu
Lunşoara în 1857 şi 1880)
Blăjeni
Băi ta
Brad
Buceş
Bucureşci
Tărătel
După Piatră
Căinelul de Sus
Luncoiu de Sus
Hărtăgani
Crăciuneşti
Crişcior
Curechiu
Mihăileni
Ormindea
Peştera
Podele
Potingani
Rovina + Şesuri
Ruda-Brad
Şesuri
Sălişte
Stejărel
Stănija
Trestia
Crişan (Vaca)
Valea Bradului
Zdrap�
Mesteacăn
Luncoiu de Jos
Dumbrava de Jos

1850

1854

1857

1869

1872

1880

346
291

346
291

420
289

401

401
793

345
317
467

539
691

813
549
713

910
513
801

422
520
520
880
521
809

361
293
547
850
548
636

116

118

24

141

141

798

2333

2331
1083

2772
1141

2999
1238

2979

3000

793
539
671

1083
1734
706
468
386
1747
381
501

1734
706
468
386
1747
381
501

1134
403
846
820

1134
403
846
803

1880
702
1259
407
1705
345
576
1222
435
821
806

516
755
402
424
175

418
755
424
424
175

412
802
456
438
181

443

443

446

333

333

444

444

381
478

11071
450

1071
450
469
630
569
516
574
1135

542

630
569
516
575
1135

1059
397
600
682
649
542

534
1233

504

1320

1166
2326
791
557
453
1779
414
631
1390
416
978
878

2433
821
562
456

2433
780
574
457

1869
434
691
1617

1862
440
697

472

526
982
883

966
554
508
192
700
560
895
544
541
1134
464
722
839
781
629
686
1418

1623
536
944
892
472
978
567
511
192
700
576
913
547
563
1128

485
772
843
843
616
693
1418

510
888
448
506
182
658
433
811
460
426
1059
422
628
764
623
537
583
1175

Notă: în Recensământul din 1857, Bucureşti include probabil şi populaţia
din Şesuri, recenzată la 1850 împreună cu Rovina, iar la 1880 de sine stătătoare.
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Situaţie statistică întocmită după:
Traian Mager, Ţinutul Hălmagiului, p. 1-11, p. 68-86; (pentru informaţiile
privind structura populaţiei din 1720);
Buletinul guberniului provincial din marele principat al Transilvaniei 1854,

Biblioteca Academiei, Cluj-Napoca, fond Mike Imre;

Coordonator, Traian Rotariu, Maria Semeniuc, Elemer Mezei,

Recensământul din 1850. Transilvania, Editia a 11-a, Revăzută; Colectia Studia
Censualia Transsilvania, Editura Presa Universitatră Clujeană, 2004;
1

1

Coordonator Traian Rotaru, Maria Semeniuc, lulian Pah, Mezei Elemer,

Recensământul din 1857, Transilvania, Ediţia a 11-a, Editura Staff, 1997;

Coordonator, Traian Rotariu, Maria Semeniuc, Elemer Mezei,

Recensământul din 1869. Transilvania, Colecţia Studia Censualia Transsilvanica,

Ed. Presa Universitară Clujeană, 2008;
Coordonator, Traian Rotariu, Maria Semeniuc, Comelia Mureşan,
Recensământul din 1880. Transilvania, Editura Staff, 1997;
Arhivele Naţionale Direcţia Judeţeană Hunedoara, Fond Comitatul
Zarand, p. 8/1872.
EVOLUTION ET HISTORIQUE TERRITORIALE
ZARAND COMTE JUSQU'EN 1876

Resume
Le pays du Zarand contenait jusqu'a la fin de la premiere moitie du :XVIII-e siecle
tout le bassin de la riviere Criş Alb. Les plus anciens documents ecrits sur 1' organisation
administrative de Zarand datent du XII-e siecle, du moment de 1' organisation feodale de la
Transylvanie, apres sa conquete par les rais hongrois. Apres 1300, le nom du comte Zarand
apparaît de plus en plus souvent dans les documents de l'epoque. Ainsi, au XVe siecle le
comte de Zarand comprenait 435 villages et sept citadelles / villes feodales, quelques centres
miniers et plusieurs bourgs, parrni lesquels Ţebea, Baia de Criş, Băiţa, Balşa. Pendant le
regne de Marie-Therese, en 1741, le comte de Zarand est divise en deux: la premiere partie
revient a la Hongrie, jusqu' a Gurahonţ, et la deuxieme (le territoire entre Gurahonţ et
Blăjeni - Dupăpiatră) a la Transylvanie en gardant le nom de comte du Zarand.
En 1849, les comtes ont ete abolis et a leur place on cree des unites administratives
plus etendues, des departements qui ont des prefectures dirigees par les commissaires
provinciaux. L'organisation de l' administration roumaine de Zarand a eu lieu au cours des
combats pendant la Revolution de 1849 dans des conditions tres difficiles. Dans le contexte
de l'instauration du regime liberal, a partie de mars 1861, le cornte Zarand est cree ayant le
siecle a Baia de Criş. Il a suivi 1'election des organismes administratiE roumains comitatense
et I'organisation de ce comte roumain, mais a l'interieur de la Hongrie.
Le comte de Zarand n'a pas subi aucune assigna tion territoriale pendant
l'administration roumaine, et en 1876 il a ete aboli.
Au long de 1' existence de ce comte la population roumaine a predomine, fait eprouve par
les statistiques de l'epoque.
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CLERICI ŞI MIRENI ROMÂNI DIN SCAUNUL
ORĂŞTIEI ÎN TIMPUL PRIMULUI RĂZBOI
MONDIAL
Marius BÂRLIANU
În anul 1930, guvernul României Mari a luat decizia de a acorda ordinul
Ferdinand 1 " tuturor intelectualilor, militarilor şi ţăranilor care înainte de 1918

şi în decursul revoluţiei din 1918 s-au distins şi au câştigat merite deosebite
pentru cauza naţională a unirii Ardealului şi Banatului cu ţara mamă" 1• Solicitat
să redacteze un istoric al evenimentelor din zona pe care a administrat-o la
sfârşitul anului 1918 şi începutul anului 1919, fostul pretor al plăşii Orăştie,
Petru Damian, nota: " E trist, că, în vălmăşia diferitelor curente de azi nu se prea
cunosc aceste fapte ( . . . ) săvârşite în timpurile cele mai istorice"2•
Şi într-adevăr, despre meritele economice, culturale, politice şi militare
ale românilor din Scaunul Orăştiei în timpul Primului Război Mondial s-a
scris, totuşi, destul de puţin în ultimele decenii, predominând articolele mai
degrabă " festive" , cu aprecieri generale mai ales despre perioada de până la
Marea Unire din 1918, evitându-se anumite aspecte şi poziţii contradictorii.
Oamenii din Scaunul Orăştiei şi faptele lor sunt, în consecinţă, puţin cunoscute
marelui public. Poate de aceea continuă să circule şi astăzi o imagine a zonei
Orăştiei nu tocmai exactă, care - spre a fi pusă în acord cu originalul - s-ar cere
substanţial retuşată, dacă nu reconstituită din altă perspectivă.
Până la alcătuirea unei monografii - operă, fără îndoială, migăloasă
şi de durată - în cele ce urmează ne propunem să introducem în circuitul
ştiinţific câteva noi date şi consideraţii cu privire la clericii şi mirenii români
din Scaunul Orăştiei în timpul Primului Război Mondial şi participarea lor
la Unirea Transilvaniei cu România. Realizarea unei atari cercetări, ne poate
oferi un bun punct de plecare în vederea înţelegerii mai apropiate de realitatea
istorică a evoluţiilor din această parte a Transilvaniei la începutul secolului al
XX-lea.
Problematica Primului Război Mondial a retinut atentia unui
mare număr de istorici. De-a lungul anilor au apărut studii pertinente care
abordează aspecte de istorie militară, economică, socială, politică, diplomatică.
'

2

'

Arhivele Na�onale Direcţia Judeţeană HWledoara (in continuare ANDJH), Fond Prefectura
judeţului Hunedoara, dos. 101/1931, f. 12.
Illidem, f. 97.
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MARIUS BÂRLIANU
Lor li se adaugă colecţii de documente, memorii, amintiri etc. Lucrarea de
faţă îşi propune să prezinte o sinteză a evenimentelor care s-au desfăşurat
în Scaunul Orăştiei, în anii primei conflagraţii mondiale, reliefând totodată
contribuţia elitei intelectuale (laice şi ecleziastice) şi a celor mici" la făurirea
"
României Mari. Am încercat, fără a avea pretenţia unei cercetări exhaustive, să
surprindem derularea acestor evenimente în viaţa comunităţilor româneşti din
Scaunul Orăştie.

În cadrul studiului de faţă sunt examinate critic principalele probleme

politice, culturale, militare şi economice ale românilor din Scaunul Orăştiei
în timpul Primului Război Mondial: activitatea despărţământului Orăştie al
Astrei, rolul presei româneşti la realizarea unitătii nationale, situatia satelor
1

1

1

româneşti în anii războiului, comportamentul soldaţilor români, sfârşitul
războiului şi, în încheiere, pregătirea şi desfăşurarea Marii Adunări de la 1
Decembrie 1918.
La capătul acestor rânduri, subliniem faptul că în redactarea lucrării
noastre am ţinut cont de studiile de specialitate pe această temă publicate până
în prezent. Am apelat la mărturii arhivistice, colecţii de documente, presa
timpului şi însemnările unor participanţi la evenimente. În acest demers ştiin
ţific, am fost îndrumaţi de convingerea unei necesare restituiri" a situaţiei din
"
Scaunul Orăştiei în anii Primului Război Mondial, contribuind astfel atât la
redimensionarea unei zone, cât şi a unei epoci.

1. "Frontul de acasă"
Cu puţin timp înainte de a izbucni Primul Război Mondial, viaţa
românilor din oraşul Orăştie era pornită spre o dezvoltare din cele mai
"
sănătoase şi promiţătoare" . În ceea ce priveşte comunităţile rurale din zona
Orăştiei , exista un puternic, bogat şi inteligent jur curat românesc, cu preoţi şi
"
învăţători harnici" , astfel că românii s-au întărit" în plan economic şi cultural
"
şi au luat parte la activitatea politică din Transilvania3•
Războiul, care a izbucnit în 1914, a adus pentru comunităţile rurale
româneşti o serie de probleme care au atras după sine un şir nesfârşit de critici,
mai ales începând cu anul 1915: recrutări, cheltuieli de război, împrumuturi de
război, colecte, rechiziţii4• Recrutările au adus cu sine, implicit, plecarea bărba
ţilor pe front, fapt care s-a repercutat negativ asupra familiilor rămase acasă,
marelui măcel" . În agricultură, lipsa braţelor
"
de muncă a generat serioase dificultăţi autorităţilor, deoarece o producţie

chiar dacă se aflau în spatele

scăzută ar fi diminuat resursele de alimente şi cereale ce urmau să fie rechizi
ţionate pentru armată. În consecinţă se iau măsuri, pe diverse filiere, pentru ca
pământul să fie lucrat cu femeile, copiii şi cei demobilizaţi cu invalidităţi, chiar
şi în zilele de sărbătoare. De asemenea, plecând de la aceeaşi motivaţie, atât

oficialităţile, cât şi clerul făceau apel la economisirea cerealelor în consumul
Viaţa românească în O răş tie, in "Cosinzeana", an lli, nr. 35-36, 14 septembrie 1913, p. 506.
Eugenia Bârlea, Perspectiva lumii rurale asupra primului război mondial, Ouj-Napoca, 2004,
p. 97-117.
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gospodăresc, dar şi a combustibilului lemnos5• În ţinutul Orăştiei, necomba
tanţii sunt chemaţi "in serviciul activ de arme la gloate" , munca lor urmând a
fi întrebuinţată in zona frontului la amenajările genistice (tranşee, adăposturi,
fortificaţii, baraje din sârmă ghimpată) şi asanarea câmpului de luptă de materi
alele de război dezafectate. Numai in luna august 1914, au fost constituite trei
batalioane de " arbeiteri" , insumând circa 750 de oameni, şi lucrurile nu s-au
oprit aici6•
De asemenea, pentru susţinerea efortului de război, statul austro-ungar
a recurs la rechiziţii de alimente şi animale necesare armatei. Un ordin al autori
tăţilor din data de 3 decembrie 1916, înştiinţa locuitorii din Orăştie că fiecare
este dator a anunţa " făina, mazerea, unsorea, zaharul, cafa şi crumpilele care
le are" 7• în 1917, învăţătorii de la şcoala confesională ortodoxă din Orăştie au
luat parte in luna mai, timp de 8-10 zile, la " recuirat de bucate" , motiv pentru
care examenele de sfârşit de an şcolar au fost amânate8• Au fost şi cazuri in
care ordinele autorităţilor au fost contestate. Astfel, parohul unit Ioan Ciumaş
din Beriu îi scria, la 9 octombrie 1917, protopopului Ioan 1. lenea că nu poate
participa la " înfăptuirea recuirării bucatelor în comuna Sereca" deoarece găseşte
"
" această încredinţare incompatibilă cu preoţia 9• Rechiziţiile au continuat,
dar in primăvara lui 1918 se ajunsese la situaţia în care eforturile autorităţilor
militare nu au dat rezultate din cauza sărăciei ţăranilor. Însuşi vicecomitele
Hunedoarei era nevoit să recunoască, in martie 1918, că " pe teritoriul comita
tului nu mai există nici o rezervă, nici un plus care să se poată rechiziţiona" 10•
în timpul războiului, acolo unde au existat spitale pentru răniţi, proto
popii au fost direct răspunzători de ingrijirea sufletească a răniţilor români şi de
procurarea cărţilor de rugăciuni. Este şi cazul protopopilor din Orăştie, Vasile
Domşa (ortodox) şi Ioan 1. lenea (greco-catolic), care au fost preoţi confesori
ai soldaţilor din Spitalul militar de rezervă din Orăştie (K.u.k. Reservespital in
Szaszvaros). Soldaţii români din acest spital, cunoscut in rândul populaţiei drept
"
" lazaretul german , au fost ingrijiţi de dr. Cornel David, mobilizat cu grad de
căpitan, care i-a tratat " cu dăruire de sine atât pe răniţi, cât şi pe cei contaminaţi
de exantematic" . Prezenţa acestor ostaşi la Orăştie a provocat " o mare animaţie
printre românii din oraş şi satele învecinate", care au iniţiat colecte in bani,
alimente şi obiecte de îmbrăcăminte pentru soldaţii aflaţi in suferinţă11•
Perioada tulbure a războiului aîmpiedecatintr-o bună măsură activitatea
culturală, fără insă a o şterge cu totul. Astfel, in 1914, tenorul Ionel Rădulescu,
dirijorul corului " Reuniunii de cântări" din Orăştie, este arestat la scurt timp
ANDJH, Fond Protopopiatul ortodox Orăştie, dos. 1/1915, f. 1, 10, 12, 14, 16.
Dorin Petresc, Ioan Lăzăresc, Istoria regimentului cezar şi regesc nr. 64 Orăştie (1860-1918), Deva,
2004, p. 192
ANDJH, Fond Primăria oraşului Orăştie, dos. 1/1916, Ordinul nr. 5916 din 3 decembrie 1916.
Idem, Fond Protopopiatul ortodox. , dos. 1/1917, f. 29.
Idem, Fond Protopopiatul greco-catolic Orăştie, dos. 3/1917, f. 113.
10
Ion Friiţilă, Prefectura judeţului Hunedoara, in "Saxgeţia", VIII, 1971, p. 254.
11 ANDJH, Fond Dr. Victor l. Şuiaga, Scrisoarea trimisă de dr. Zeno Draia din Bucureşti Ia 22
iunie 1975.
..
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după producerea atentatului de la Sarajevo12• Începând din vara anului 1914,
activitatea Despărţământului Orăştie al Astrei, la fel ca şi a celorlalte despărţă
minte din Transilvania este împiedecată de starea de război. La debutul conflic
tului mondial, Despărţământul Orăştie avea 73 de comune, 4 agenturi, 4 bibli
oteci şi o avere de 294 de coroane şi 24 fileri13• Datorită stării de război, membrii
despărţământului " nu au putut să mai facă propagandă culturală şi economică
în comune, nici să-şi ţină măcar adunarea cercuală" 14• Numărul membrilor în
anul 1914 era de 68 (fondatori - 10, pe viaţă - 32, ordinari - 16, ajutători -10) şi
a rămas constant pe parcursul desfăşurării Primului Război Mondial15. în acest
context, trebuie menţionate şi două contribuţii importante ale orăştienilor la
bunul mers al Astrei. Astfel, în 1916, Nicolae Opincariu, proprietar în Orăştie,
a donat Asociaţiunii suma de 5 000 coroane pentru crearea unei fundaţii spre
"
" ajutorarea elevilor de la meserii 16• La iniţiativa Astrei de a retipări cărţi de
rugăciuni pentru soldaţi, în 1917, printre " generoşii dăruitori" ai sumei de 2
573 coroane îi găsim şi pe dr. Ioan Mihu din Vinerea (100 coroane) şi banca
"
"
" Ardeleana din Orăştie (300 coroane)17• " Harnicul despărţământ Orăştie îşi
va relua activitatea abia la 23 octombrie 1920, într-un context nou, creat de
realizarea Marii Uniri din 191818•
Izbucnirea Primului Război Mondial, în 1914, a adus schimbări majore
în viaţa presei româneşti din Orăştie. După cum arăta însuşi preotul - ziarist
Ioan Moţa " acum şi rostul şi faţa foilor se schimbă cu totul" 19• în noul context,
creat de situaţia politică, cenzură şi starea de război, autorităţile nu au mai
permis existenţa anumitor publicaţii cu orientare politică românească. Este şi
cazul ziarului " Libertatea" din Orăştie, editat de preotul Ioan Moţa, care şi-a
întrerupt apariţia în anul 1915, în urma trecerii acestuia în România. împreună
cu suplimentul " Foaia Interesantă", ziarul " Libertatea" a apărut la Bucureşti
în 1915-1916, iar în 1917 (timp de două luni) la Cleveland (S.U.A.)20• Dispariţia
gazetei era un lucru trist, fiind puternic resimţită lipsa valoroaselor publi
caţii editate la Orăştie. în locul " Libertăţii" au continuat să apară în Orăştie
diferite calendare (" Calendarul Naţional al Foii Interesante" şi " Calendarul
Interesant" )21 şi publicaţii cu profil ştiinţific (" Paradoxe" şi " Convorbiri
ştiinţifice" )22 sau literar (" Cosînzeana" )23• Izbucnirea Primului Război Mondial,
moartea regelui Carol I, alegerea noului rege, situaţia existentă pe câmpurile
12

Arestarea d-lui Rădulescu pentru amorul din Sarajevo, in " Libertatea", an Xill, 1914, nr. 27, p. 5.
Vezi in "Transilvania", An XLVI, 1 Decemvrie 1915, Nr. 7-12, p. 133-134.
14
JlJidem, p. 101.
15 Lista membrilor in JlJidem, p. 209.
16
Vezi in "Transilvania", An L, 1 Decemvrie 1919, Nr. 1-12, p. 18, Zl.
17
Idem, An XLIX, 1 Decemvrie 1918, Nr. 1-12, p. 4.
18
Idem, An LI, Decemvrie 1920, Nr. 12, p. 998.
19
Apud Gabriel Valeriu Basa. Presa românească din Orăştie şi rolul ei la realizarea unităţii naţionale,
Deva, 2007, p. 107.
20
JlJidem, p. 108-114, 183-185.
21
JlJidem, p. 225-2Zl, 231-234.
22
Ibidem, p. 153-159.
ZI
Ibidem, p. 198-203.
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de luptă, poziţia României faţă de situaţia din Transilvania sau corespondenţe
de pe front au fost doar câteva dintre temele publicaţiilor din Orăştie din acei
ani. în acest fel, cu toate că nu au fost angajate politic, publicaţiile au avut un rol
important în educarea românilor din zona Orăştiei în vederea realizării unităţii
naţionale.
Războiul a afectat, în aceeaşi măsură, comunităţile rurale şi elitele
locale româneşti. Pentru ţinutul Orăştiei, semnificative ni se par cazurile a trei
reprezentanţi de seamă ai românilor: avocaţii Ioan Mihu şi Aurel Vlad, alături
de preotul Ioan Moţa.
în viaţa politică a românilor din Transilvania, dr. Ioan Mihu a avut
un rol deosebit în perioada anilor 1910 şi 1913-1914, când a tratat cu Tisza
Istvan modalităţile unei "împăcări" româno-maghiare. Izbucnirea războiului
mondial 1-a găsit la Vinerea, preocupat cu " grija câmpului, administrarea
proprietăţilor sale mari şi feluritele rechiziţii vexatorii" 24• în aceste împrejurări
grele, Vasile Goldiş găseşte prilej a-i scrie următoarele, în 4 decembrie 1915:
" Ce mai faci? Te-ai retras cu desăvârşire în Tusculanu Tău din Vinerea. Sper
ca războiul acesta, cu ajutorul lui Dumnezeu, să se termine cu bine pentru noi
şi atunci cred că Te vom avea şi pe Tine în fruntea muncitorilor pentru binele
obştesc"25• După retragerea armatelor române din preajma Sibiului, Ioan Mihu
a acceptat să fie preşedintele consiliului de administraţie al băncii " Albina" , pe
care din 1917 a condus-o " cu multă înţelepciune şi deosebit calm" , arătându-şi
" priceperea sa în materie economică şi de organizare bancară ( ...) în timpurile
acestea de criză"26• La sfârşitul anului 1917, Mihu a asistat " cu inima însân
"
gerată la încercarea guvernului de a desfiinţa şcolile confesionale româneşti.
îngrijorat, el a redactat o moţiune în chestiunea " zonei culturale" , în care " cere
a se renunţa la aceste intenţii ale guvernului" 27• Spre sfârşitul războiului, cu
toate că a rămas tot " solitarul de la Vinerea" , Ioan Mihu şi-a expus dorinţa,
scriind la 5 noiembrie 1918: " Orice suflare românească înţelegătoare trebuie
să fie cu trup şi suflet pentru unirea tuturor românilor într-un stat unitar" 28•
Astfel, el se înscrie între precursorii care au pregătit "izbânda neamului" , adică
ziua de 1 Decembrie 1918.
Un alt reprezentant al elitei locale româneşti din ţinutul Orăştiei a fost
preotul ortodox Ioan Moţa. Refugiat în Bucureşti, din octombrie 1914, Moţa se
integrează repede in cercurile naţionaliştilor ardeleni emigra ţi, care in cea mai
mare parte a lor au fost colaboratori de bază ai ziarelor româneşti din Ardeal:
O. Goga, O. Ghibu, S. Bocu, V. Stoica, V. Branişte, 1. Agârbiceanu, O. Tăslăuanu
ş. a. Aceştia şi-au concentrat întreaga lor forţă spre determinarea intrării
României in război, împotriva Austro-Ungariei. Pentru aceasta le-au stat la
dispoziţie paginile ziarelor din Bucureşti sau laşi, găsind sprijin la oameni
politici şi de cultură animaţi de aceleaşi sentimente. Conduşi de acest principiu
24

2S
26

V
28

Ioan Mihu, Spicuiri din gândurile mele politice, culturale, economice, Sibiu, 1938, p. XXXVII.

Ibidem.
Ibidem,

p. XXXVIII.
flri�, p. 47Q-472
llri�, p. XLI.
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imperativ al momentului, ardelenii refugiap. scriu zilnic, începând cu 15
iunie 1915, pagina întâi din ziarul "Epoca", condus de N. Filipescu, cu titlul
"
" Ardealul vorbeşte . Printre semnatarii articolelor apărute la această rubrică
s-a aflat şi Ioan Moţa29• Activitatea refugiaţilor din Ardeal a continuat prin
participarea lor la organizarea :întrunirilor şi manifestaţiilor publice iniţiate
"
"
de "Liga pentru unitatea politică a tuturor românilor , "Acţiunea naţională
"
şi "Federaţia unionistă . Prin Ioan Moţa de la Orăştie, V. Lucaciu, O. Goga,
A. Imbroane ei iau cuvântul alături de T. Ionescu, N. Filipescu, N. Iorga,
N. Titulescu la marile întruniri din anii neutralităpi. Au rămas memorabile
manifestaţiile de la Bucureşti, Iaşi, Ploieşti, Brăila, Galaţi din 1915-1916, la care
oratorii au făcut o analiză a situaţiei din monarhia austro-ungară30. Acţiunile
Preotului Mata au determinat autoritătile din Transilvania să îl acuze de
"
"atitudine lipsită de patriotism şi să îl includă între acei "indivizi aparţinând
intelectualităţii române din ţară care, în loc să se achite de îndatoririle lor de
aici, fug în România şi participă acolo la mişcări politice îndreptate împotriva
"
noastră 31. Transplantate din Transilvania ca un protest împotriva cenzurii
guvernului de la Budapesta, reapar la Bucureşti, la 29 septembrie 191 5, şi
"
vechile periodice de la Orăştie - "Libertatea (numită acum "Libertatea
"
"
din Ardeal ) şi " Foaia Interesantă - redactate de Ioan Moţa şi Sebastian
Bornemisa. Cele două ziare vor apărea până în 4 august 1916, cu câteva zile
înainte de intrarea în război a României. Gazeta mili ta, la fel ca celelalte,
pentru intrarea în război împotriva Puterilor Centrale, subliniind că numai în
acest fel se poate împlini idealul sfânt al unităţii naţionale32• O dată cu intrarea
României în război, Ioan Moţa va face parte din rândurile armatei române,
ca sublocotenent, în calitate de translator pe lângă Comandamentul terito
riului ocupat, după trecerea trupelor româneşti peste Carpaţi. La retragerea
armatei române în Moldova, p�intre numeroşii refugiap. ardeleni se afla şi
Moţa, împreună cu familia sa33. In 1917, Ioan Moţa a făcut parte din delegaţia
trimisă în S.U.A. (prin Siberia şi Japonia) - alături de Vasile Lucaciu şi Vasile
Stoica - spre a face cunoscute revendicările româneşti guvernului american,
precum şi intenţia de a înfiinţa o unitate de voluntari recrutaţi dintre românii
stabiliţi în S.U.A., dar care nu deveniseră încă cetăţeni americani. Veştile sosite
din ţară I-au îngrijorat pe Moţa, a cărui familie se afla la Iaşi. El a revenit acasă
"
şi, în 1918, a primit redactarea ziarului "Cuvânt Moldovenesc din Chişinău,
militând pentru unirea Basarabiei cu România. El va părăsi această foaie în
decembrie 1918, pentru a se întoarce în Transilvania, la Orăştie34.
Principalul exponent al elitei laice din zona Orăştiei rămâne, şi pe
parcursul Primului Război Mondial, dr. Aurel Vlad. La scurtă vreme după
'

'

29

Ştefan Meteş, Emigrări ramâneşti din Transilvania în secolele XIII-XX, ed. a IT-a, Bucureşti. 1977,
p. 295.
30 Vasile Netea, Spre unitatea statală a poporului român, Bucureşti, 1979, p. 516.
31
- 1918 la români. Documente externe, vol. IT, Bucureşti, 1989, p. 870.
32 Valentin Orga, Moţa: pagini de uiaţă, file de istorie, Ouj-Napoca, 1999, p. 137.
33 Il:ridem, p. 137-138.
:14
Il:ridem, p. 138-142.
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incidentele legate de întrunirea P.N.R. de la Alba Iulia (mai 1914)35 a izbucnit
războiul, ce avea să aducă o schimbare radicală în viaţa provinciei. Î n aceste
condipi, Comitetul executiv al Partidului Naponal Român hotărăşte suspen
darea activităţii pe timpul conflagraţiei mondiale. Aurel Vlad se retrage pe
durata războiului la ferma sa de la Bobâlna, statutul său fiind de mobilizat
"
pentru lucru " , fiind inapt pentru serviciul militar. Pentru a se confirma acest
statut a intervenit şi primarul Orăştiei, care considera că prin popularitatea
şi autoritatea sa morală, Aurel Vlad era " un element de stabilitate într-o zonă
cu populaţie majoritar românească" 36• Moartea regelui Carol I, survenită la 27
septembrie 1914, a adus la înmormântarea acestuia şi o importantă delegaţie
de oameni politici transilvăneni. Pe lângă O. Goga şi V. Lucaciu, care se
refugiaseră la Bucureşti mai dinainte, au trecut Carpapi, A. Vlad, Al. Vaida
Voevod, Şt. Cicio-Pop, T. Mihali, V. Goldiş, V. Niţescu, V. Hosu şi alţii. Toţi
aceştia, pe lângă participarea la funeraliile regelui, au luat contact cu princi
palii reprezentanţi ai guvernului şi opoziţieP7. Într-o audienţă la Ion 1. C.
Brătianu, Vlad şi Vaida-Voevod i-au cerut ca România să nu accepte eventu
alele cedări teritoriale restrânse pe care Austro-Ungaria le oferea în schimbul
renunţării la neutralitate: " Ori ne luaţi pe toţi, ori nici unul ( . . . ) altfel pierim cu
toţii" , consemna Alex. Marghiloman declaraţiile lor din timpul convorbilor3".
Un raport al autorităplor referitor la starea de spirit a populaţiei româneşti
din Transilvania, în anul 1 91 5, îl menţionează pe Aurel Vlad, alături de Ioan
Mihu, Ştefan Cicio-Pop, Iuliu Maniu şi Teodor Mihali, între acei indivizi pe
"
care şi poporul îi cunoaşte drept conducători" pentru că se încred cel mai
"
mult în cuvintele acestora" . Aceşti conducători erau suspectaţi că îi instigă
pe români la acpuni împotriva monarhiei austro-ungare şi că se pregătesc
pentru un eventual război între România şi Austro-Ungaria, bazându-se
pe sprijinul Rusiei39• În vara anului 1 916, A. Vlad, în calitatea sa de depu tat
sinodal, a fost unul dintre liderii opoziţiei faţă de alegerea ca mitropolit a
lui Vasile Mangra40• După intrarea României în război de partea Antantei,
Aurel Vlad s-a numărat printre oamenii politici români şi înalţii prelaţi care
au refuzat să semneze acele declaratii de fidelitate cerute de Tisza Istvan41.
Retragerea armatei române din Transilvania a abătut asupra românilor de
aici noi măsuri represive, între acestea numărându-se înfiinţarea aşa numitei
zone culturale" . La începutul lunii mai 191 8, în sinodul arhidiecezan din
"
Sibiu, Aurel Vlad ţine un discurs în problema prezenţei în sală a comisarului
guvernamental. A fost însă întrerupt de comisar, care a chemat jandarmii şi a
1

35

Detalii in Alexandru Vaida-Voevod, Memorii, voi. N, Ouj-Napoca, 1998, p. 103-104.
Apud Valentin Orga, Aurei Vlad: istorie şi destin, Cluj-Napoca, 2001, p. 245.
37 V. Netea, op.cit. , p. 507-508.
38
Apud Liviu Maior, Alexandru Vaida-Voevod între Belvedere şi Versailles (însemnări, memorii,
scrisori), Ouj-Napoca, 1993, p. 73.
39 *** Pentru libertate şi unitate naţională. Documente hunedorene 1848-1920, Bucureşti_ 1990,
p. 341-342.
40 V. Orga, Aurel Vlad. . ., p. 250-252.
41 Ibidem, p. 249.
36
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suspendat şedinţa, încălcând grav autonomia bisericească42. Firesc, problema
nu s-a încheiat aici, dar şi-a găsit o rezolvare o dată cu evenimentele de la
fir1ele anului 1918. Atitudinile lui A. Vlad au coagulat în jurul său o puternică
opoziţie faţă de politica autorităţilor, care s-a impus în cele din urmă, reuşind
să contribuie la realizarea unită tii nationale.
1

1

2. Pe fronturile din Europa

La începutul verii anului 1914, cercurile conducătoare ale monarhiei
austro-ungare au ales " soluţia violentă" pentru a rezolva situaţia care devenise
intolerabilă în Balcani. Numai că, în final, răsplata violenţei a însemnat sfârşitul
Habsburgilor43. Începutul Primului Război Mondial şi mobilizarea din 1914 a
însemnat un moment crucial pentru românii din armata austro-ungară. Din
Transilvania, în intervalul 1 august 1914 - 1 noiembrie 1918, au fost mobilizaţi
în cadrul armatei austro-ungare 926 500 de bărbaţi, ceea ce reprezenta circa
16,5% din toată populaţia provinciei. Din punct de vedere militar, cei aproape
un milion de soldaţi şi ofiţeri, la care se mai adăugau aşa-numiţii glotaşi, au
fost încadraţi în 624 de batalioane din K. u.k., iar în armata de honvezi, în 288 de
batalioane. Regimentele, aproape în exclusivitate, au fost trimise în prima linie.
O proporţie covârşitoare au făcut parte din infanterie, la cavalerie şi artilerie
fiind un număr mai redus44•
La 19 august 1914, " Monitorul oficial" a publicat ordinul monarhului
prin care conform constitutiei, conducerea militară era autorizată " a duce în
război honvezimea şi gloateie, chiar şi peste graniţa ţării, după trebuinţă" 45• Încă
din primele momente de după decretarea mobilizării, atât conducerea P.N.R.
cât şi liderii celor două biserici româneşti le-au cerut românilor să rămână loiali
împăratului şi să se înroleze în număr cât mai mare. Foarte mulţi români au dat
curs acestui îndemn, mai ales că din experienţa altor conflicte în care monarhia
mai fusese implicată sperau că războiul nu va dura mai mult de câteva luni46•
în această atmosferă s-au îndreptat spre centrele de mobilizare zeci
de mii de români din satele şi oraşele Transilvaniei. La nivelul comitatului
Hunedoara, au luat parte la mişcările impuse de război 43.450 de bărbaţi,
după cum urmează: a) la partea activă, ca soldaţi pe front - 39.840; b) la partea
sedentară, pentru servicii auxiliare sau mobilizaţi pe loc - 3.306; c) pentru a fi
arestaţi sau internaţi - 264; d) au fost refugiaţi - 4047• Între unităţile luptătoare
ale sistemului militar imperial se număra şi Regimentul cezar şi regesc nr. 64
Orăştie. Cu ocazia plecării pe front a primului eşalon de soldaţi ai Regimentului
64 infanterie, în ziua de 2 august 1914, pregătirile fiind terminate, " în curtea
42 Ion I. Lapedatu, Memorii şi amintiri, Iaşi, 1998, p. 204-205.
43
Vezi pe larg A.J.P. Taylor, Monarhia habstTurgică 1809-1918. O istorie a Imperiului austriac şi a
Austro-Ungariei, Bucureşti, 2000, p. 199 214.
44
Liviu Maior, Românii în armata habstTurgică. Soldaţi şi ofiţeri uitaţi, Bucureşti, 2004, p. 178.
45
Vasile Dudaş, Voluntarii Marii Uniri, Timişoara, 1996, p. 45.
46
L. Maior, Românii în armata..., p. 172.
47 Teodor V. Păcăţian, Jertfele românilor din Ardeal, Banat, Crişana, Sătmar şi Maramurăş, aduse în
răsboiul mondial din anii 1914--1918, in "Transilvania", An LIV, lan. - Febr. 1923, Nr. 1-2, p. 51.
-
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unităţii a avut loc o slujbă religioasă după care a luat cuvântul protopopul V.
Domşa. A urmat depunerea jurământului şi cuvântul comandantului garni
zoanei. în frunte cu drapelul unităţii şi fanfara militară în acordurile marşului
Prinz Eugen şi a unor cântece româneşti, coloana s-a îndreptat spre gară" .
Aici în prezenţa unei mulţimi de peste 5.000 de locuitori a avut loc momentul
solemn al despărţirii. " Aceştia au plecat - nota ziarul Românul - dar de atunci
alte mii sunt în loc. Totul merge în ordine exemplară" 48•
La sfârşitul lunii septembrie 1914, Protopopiatul Ortodox Orăştie
raporta autorităţii arhidiecezane de la Sibiu o situaţie (incompletă) care atesta
plecarea pe front a 1.235 de credincioşi ortodocşi români din 18 parohii de pe
raza sa de competenţă: Şibot (65), Balomir (67), Căstău (68), Sibişelu Vechi (53),
Pişchinţi (69), Romoşel (85), Romos (86), Gelmar (31), Beriu (52), Binţinţi (62),
Petreni (37), Sereca (22), Ludeşti şi Costeşti (108), Dâncu Mare (80), Vaidei (158),
Dâncu Mic (42), Mărtineşti şi Turmaş (36), Orăştie (114)49• Majoritatea celor
mobilizaţi o formau ţăranii, dar găsim şi intelectuali care participă la conflict, in
calitate de ofiţeri în rezervă. Aşa este cazul avocaţilor din Orăştie: dr. Augustin
Deac, dr. Enea Papiu, dr. Romulus Papp, dr. Romulus Boca şi dr. Victor Popu50•
Referindu-ne la teatrele de luptă din Europa, trebuie subliniat faptul
că regimentul 64 infanterie din Orăştie a participat la operaţiunile militare
din Serbia, Rusia, Italia şi Franţa51• Fiind un regiment românesc, e firesc să
ne punem întrebarea care a fost comportarea militarilor români în perioada
1914-1918? Constatăm astfel că, după intrarea României în războiul mondial
în august 1916, se produce o adâncire a crizei loialităţii soldaţilor români din
armata austro-ungară. Evenimentele de pe front au dus la creşterea numărului
dezertorilor, pentru situaţia regimentului 64 fiind semnificativ cazul " grupului
Branga", care, in noaptea de 13/14 noiembrie 1916, au dezertat la ruşi52•
în purtarea acţiunilor de luptă pe fronturile Marelui Război, alături
de armata Vechiului Regat, un rol însemnat 1-au jucat corpurile de voluntari
ardeleni şi bucovineni constituite in Rusia, Siberia, Italia, Franţa, Praga şi
S.U.A.53• Documentele ne certifică prezenţa românilor din ţinutul Orăştiei în
rândurile voluntarilor şi legionarilor din armatele română, italiană şi franceză.
Astfel, din Şibot au fost 8 voluntari în armata română şi 7 legionari în Italia. Din
Balomir au fost 4 voluntari in armata română, 1 legionar in Franţa şi 8 legionari
în Italia. Pentru Bintinti
' 7 voluntari în armata română. Tot ca
' ' sunt consemnati
voluntari în armata română sunt menţionate alte 88 de persoane din: Cugir
(1), Vinerea (21), Vaidei (2), Pişchinţi (1), Romos (8), Căstău (8), Sibişelu Vechi
(8), Măgureni (2), Beriu (8), Sereca (4), Orăştioara de Jos (2), Orăştioara de Sus
(7), Ludeşti (1 ), Costeşti (2), Dâncu Mare (3), Dâncu Mic (2), Ocolişu Mic (3),
48

Apud V. Dudaş, ap.cit. , p. 46.
ANDJH, Fond Protapapiatul ortodox..., dos. 3/1914, f. 1-38.
50
Victor 1. Şuiaga, Jurişti hunedoreni preamari şi luptători pentru libertatea şi unirea Transilvaniei
1848-1918, Deva, 2007, p. 80.
51
D. Petresc, ap. cit., p. 163-182, 192-198.
52 V. Dudaş, ap. cit., p. 73-74.
53
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Mărtineşti (1), Pricaz (2) şi Turdaş (2). În legiunea din Italia sunt consemnate
alte 46 de persoane din zona Orăştiei, după cum urmează: Cugir (11), Romos
(8), Orăştioara de Jos (3), Bucium (4), Orăştioara de Sus (6), Ludeşti (4), Costeşti
(2), Grădişte (1), Dâncu Mare (7), Mărtineşti (2), Pricaz (4) şi Turdaş (4)54•
în anii Marelui Război, monarhia austro-ungară a smuls aproximativ
40.000 de soldaţi români de la vatra căminelor din comitatul Hunedoara,
trimiţându-i pe front. Tragicul bilanţ ne arată că dintre hunedoreni, 6.561 nu
s-au mai întors acasă, 3.840 fiind morţi pe câmpul de luptă şi 2.721 dispăruţi;
1.011 au decedat în temniţe sau în urma bolilor dobândite pe front. �au întors
la vetrele lor 1.867 invalizi de război şi 3.304 răniţi. Au rămas 3.340 văduve
şi 5.887 orfani de război55• Din această perspectivă, comitatul Hunedoara se
situează pe nefastul loc III în Transilvania, după Bihor şi Caraş-Severin.
în lipsa unei statistici complete referitoare la numărul celor decedaţi din
cauza războiului, provenind din zona Orăştiei, am putut culege câteva infor
maţii privitoare la cazuri particulare. Ştim astfel că din satul Vaidei au murit
42 de soldati56,
din Turdaş 1857, 25 din Şibot5B iar din Mărtineşti 12 soldati59•
,
,
Fireşte, pierderile românilor din Scaunul Orăştiei se adaugă jertfelor în " sânge
şi avere" pe care românii din Transilvania le-au adus în Primul Război Mondial
din anii 1914-1918.
3. Activitatea consiliilor şi gărzilor naţionale române

în toamna anului 1918, Primul Război Mondial, declanşat cu patru
ani în urmă şi în care a fost angrenată şi România (1916-1918), se apropia de
sfârşit. Rând pe rând, Puterile Centrale capitulau sub loviturile militare ale
Antantei şi ale mişcărilor naţionale ale popoarelor asuprite, care-şi afirmau
dreptul la autodeterminare. Văzându-se în situaţia de a nu mai putea continua
războiul, prăbuşirea devenind iminentă, împăratul Carol al IV-lea al Austriei
face o ultimă încercare de salvare a imperiului, căutând să ofere popoarelor un
sistem de autoguvernare federativă. Astfel, la 3 octombrie 1918, adresează un
"
" Manifest către popoarele mele credincioase în care se prevedea organizarea
Autro-Ungariei într-o federaţie de 6 state, Transilvania urmând să rămână şi pe
mai departe în componenţa Ungariei. Acest manifest n-a mai convins însă pe
nimeni, popoarele imperiului proclamându-se state independente60•
Printre cei dintâi care şi-au afirmat categoric şi în mod oficial hotărârea de
dispune
singuri de soarta lor s-au numărat românii. În septembrie-octombrie
a
1918, s-au pus bazele colaborării între Comitetul executiv al Partidului Naţional
Român şi conducătorii social-democraţi, în vederea constituirii unui Consiliu
54
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Naţional Român61• Comitetul executiv al P.N.R. s-a întrunit la 12 octombrie 1918
la Oradea, unde s-a adoptat o " Declaraţie" , redactată de Vasile Goldiş, care a
fost prezentată în Parlamentul de la Budapesta, în 18 octombrie, de deputatul
român Al. Vaida-Voevod. Declaraţia proclama independenţa naţiunii române
subjugată de monarhia austro-ungară, marcând integrarea mişcării de eliberare
a românilor în faza sa decisivă. Se regăsea aici esenţa declaraţiei în 14 puncte a
preşedintelui Wilson al S.U.A., din ianuarie 191862•
Sub presiunea evenimentelor şi a mişcărilor naţionale din fosta
monarhie austro-ungară, la 31 octombrie 1918 s-a constituit Consiliul Naţional
Român Central (C.N.R.C.), în care intrau 6 reprezentanţi ai Partidului Naţional
Român (între ei se afla şi dr. Aurel Vlad din Orăştie) şi 6 ai Partidului Social
Democrat. C.N.R.C. (căruia i s-a mai spus şi Sfatul Naţional Român) s-a aflat
în faţa unor probleme deosebit de complexe: organizarea administraţiei inexis
tente în cele mai multe locuri după alungarea pretorilor, primarilor, notarilor,
jandarmilor maghiari; reglementarea situaţiei militarilor aflaţi în diferite
regiuni ale imperiului; asigurarea bunurilor şi vieţii oamenilor în contextul
unor tulburări ce s-au transformat pe alocuri în ciocniri violente63• C.N.R.C. şi-a
înfiinţat Consiliul Militar, care avea în subordine consiliile militare şi gărzile
militare numite şi legiuni. Gărzile militare erau formate din ofiţeri şi soldaţi
întorşi de pe front, la care s-au adăugat alţi tineri capabili de a purta arme, din
diferite categorii sociale64•
Imediat după mutarea sediului la Arad, Consiliul a lansat, la 6 noiembrie
1918, un manifest " Către poporul român din Transilvania şi Ungaria", în care
imperativele momentului erau concretizate în cinci puncte: acţiunea comună
a oamenilor cinstiţi, fără deosebire de neam şi lege pentru păstrarea ordinii, a
vieţii şi avutului cetăţenilor; acordarea încrederii bărbaţilor trimişi de Consiliu;
constituirea imediată a gărzilor locale; abţinerea de la jafuri şi omoruri care
"
" compromit cauza sfântă a democraţiei ; prezentarea militarilor români, " fără
întârziere, la biroul Consiliului Naţional Român"65•
începutul lunii noiembrie marchează preluarea guvernării în
Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş de către reprezentanţii autorizaţi ai
naţiunii majoritare. Procesul amplu de înfiinţare a consiliilor naţionale române
în comitate, oraşe şi comune, de înfiinţare a gărzilor naţionale române a scos în
evidenţă, pe de o parte, complexitatea situaţiei, greutăţile ce trebuiau depăşite
imediat, iar, pe de altă parte, participarea largă a cetăţenilor, baza populară a
luptei pentru unire. Alcătuirea consiliilor naţionale locale s-a făcut prin consul
tarea populaţiei respective, prin alegeri cu caracter democratic, în cadrul unor
adunări la care participau ţărani, meseriaşi, intelectuali, muncitori, preoţi
etc. în numeroase localităţi, consiliile au îndeplinit şi funcţii administrative,
61
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contribuind la reluarea activităţilor economice, la restabilirea căilor de comuni
caţii, la impunerea ordinii etc.66•
Stările de lucruri existente la nivelul întregii Transilvanii se regăseau şi
în comitatul Hunedoara, implicit în ţinutul Orăştiei. Un raport al vicecomitelui
Hunedoarei, din toamna lui 1918, arăta că " viaţa administrativă şi economică
a comitatului este complet paralizată. Activitatea s-a oprit pretutindeni, în
uzinele mari, în mine ( ...), imense hotare zac înţelenite" 67• Un alt raport, din 3
noiembrie 1918, al conducerii comitatense preciza că " organele administrative
au fugit în mare parte, mai mulţi notari cercuali au fost masacraţi. Cercul se
strânge şi devine din ce în ce mai periculos" 68•
Alungarea vechilor autorităţi, dezarmarea jandarmilor şi revolte
tărăneşti au loc şi în tinutul Orăştiei. Astfel, în satul Bintinti, tăranii îi înfruntă
e jandarmi şi devastează conacul contesei Fagarasy69• fu ;a�l Căstău " câteva
persoane au ameninţat slujbaşii comunali, făcând pagubă la comună, spărgând
ferestre, uşi etc., la localul primăriei" 70• Între 1-11 noiembrie 1918 se înregis
trează puternice acţiuni revoluţionare la Cugir, ocazie cu care au fost devastate
marile proprietăţi, inclusiv domeniile statului. Au fost ocupate pădurile şi
păşunile aflate în proprietatea statului şi s-au împărţit între ţărani vitele, caii şi
oile de pe aceste domeniFl.
Restabilirea ordinii şi liniştii publice în comitatul Hunedoara are loc o
dată cu preluarea puterii de către consiliile şi gărzile naţionale locale. În ordine
cronologică, primul consiliu naţional român din comitat s-a constituit la 5
noiembrie 1918 în Hunedoara, apoi a luat fiinţă cel din Deva la 7 noiembrie72•
În aceeaşi zi, la chemarea dr. Aurel Vlad, s-a întrunit Adunarea Românilor
din Orăştie, care a format consiliul şi garda naţională din localitate. Consiliul
naţional român din Orăştie era alcătuit din: dr. Aurel Vlad - preşedinte, dr. Silviu
Moldovan - vicepreşedinte, dr. Octavian Sghimbea şi Iuliu Florea - secretari
şi 22 de membri (intelectuali, meseriaşi, social-democraţi, negustori, economi).
Printre intelectualii cooptaţi în consiliu amintim pe învăţătorii Ioan Branga
şi Constantin Baicu, protopopul ortodox Vasile Domşa şi protopopul greco
catolic Ioan 1. lenea. Garda naţională română din Orăştie avea 300 de soldaţi,
sub comanda lui Titus Cernăuţeanu, locotenent-colonel în fostul regiment 64
infanterie din Orăştie. Întrucât în Orăştie se constituiseră alte două consilii, ale
saşilor şi maghiarilor, era nevoie de o conlucrare între ele. Fiecare consiliu şi-a
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desemnat câte o echipă de 4 membri, " prin care pertractează afaceri de interes
comun orăşenesc" 73•
Asemenea consilii naţionale au luat fiinţă şi în satele din zona Orăştiei.
Deosebit de active au fost consiliile şi gărzile naţionale române din Cugir,
Binţinţi, Beriu, Căstău, Vaidei, Romos, Vinerea, Mărtineşti, Şibot, Turdaş şi
Pricaz74• Printre membrii din consiliu se aflau preoţii şi învăţătorii din sat. Ca
organe locale, cu sarcini politice şi administrative, consiliile s-au conformat
instrucţiunilor C.N.R.C. şi aveau "să îndemne cu vorba poporul la linişte şi
bună rânduială, să controleze cum se chiverniseşte averea comunală şi să aleagă
garda naţională din sat" 75• În gardă " vin luaţi bărbaţi care au fost soldaţi" .
Garda se plăteşte din lada satului sau din antistia comunală. Numărul gardiş
tilor se stabileşte după trebuinţă, iar garda depune jurământ în faţa Consiliului
Naţional din comună76• Astfel, Garda Naţională din Cugir a funcţionat între
8 noiembrie 1918 şi 15 februarie 1919 cu un efectiv de 41 gardişti, organizaţi
pe trei plutoane, sub comanda sergentului major Augustin Olariu. În compo
nenţa ei intrau muncitori, ţărani, intelectuali, soldaţi întorşi de pe front şi din
prizoneriat, precum şi voluntari. Armele şi muniţia necesară s-au luat de la
subunităţile de jandarmi şi grăniceri, dezarmate, de la paza civilă a uzinei din
Cugir, prin rechiziţii de la particulari şi prin imprumut de la Garda Naţională
Română din Orăştie77• Solda gardiştilor a fost achitată astfel: comandantului i
s-au stabilit zilnic 30 de coroane, subofiţerilor 18 coroane, iar gardiştilor simpli
14 coroane78•
Revenind la situaţia generală din Transilvania, trebuie amintit faptul
că, încă din primele zile ale activităţii sale, Consiliul Naţional Român Central a
luat în dezbatere modalitatea de înfăptuire a unirii cu România. Trebuiau mai
întâi reglementate raporturile cu Consiliul Naţional Maghiar şi cu guvernul de
la Budapesta. în şedinţa din 9 noiembrie 1918 s-a adoptat o notă ultimativă prin
care C.N.R.C. soma guvernul maghiar să-i cedeze şi să-i recunoască autori
tatea în cele 26 de comitate cu populaţie majoritar românească. În caz contrar,
C.N.R.C. va sista orice legătură cu autorităţile publice. Modalităţile de predare
a guvernării trebuiau stabilite de o comisie mixtă. Răspunsul era aşteptat până
la 12 noiembrie - se preciza în încheierea notei 79•
În perioada 13-15 noiembrie 1918 au avut loc tratative la Arad între
delegaţia Consiliului Naţional Român Central (între componenţii săi se afla
şi dr. Aurel Vlad din Orăştie) şi delegaţia ce reprezenta Consiliul Naţional
Maghiar şi guvernul de la Budapesta, condusă de Jaszi OszkarBD. După eşecul
tratativelor cu delegaţia maghiară, C.N.R.C. a trecut la pregătirea adunării
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care să confirme pe cale plebiscitară, voinţa românilor din Transilvania,
Banat, Crişana şi Maramureş. A fost întocmit regulamentul pentru alegerea
deputaţilo:rB\ iar la 18 noiembrie 1918 C.N.R.C. a lansat cunoscutul manifest
"
" Către poparele lumii , tipărit în limbile română, franceză şi engleză, pentru
a face cunoscute lumii întregi aspiraţiile naţiunii române. Conştient că orice
amânare putea periclita acţiunea şi dăuna cauzei naţionale, la 20 noiembrie
1918, C.N.R.C. lansează chemarea poporului român la Alba Iulia pentru a
ţine Adunarea Naţională, pe 1 Decembrie, urmând să decidă asupra viito
rului său82•
4. Alba lulia

Aducând la cunoştinţa locuitorilor vestea convocării Adunării
Naţionale de la Alba Iulia, ziarul " Libertatea" din Orăştie scria: " Această
adunare este chemată să hotărască asupra sorţii neamului nostru şi să exprime
voinţa nestrămutată a naţiunii române, care pretinde sus şi tare unitatea
naţională a tuturor românilor" . Ziarul chema, în numele Consiliului Naţional
Român din Orăştie, pe toţi românii să participe la adunare: " FraJilor, pentru ca
adunarea aceasta să fie cât se poate de impozantă suntem datori a ne îngriji ca
şi prin numărul participanJilor să dovedim lumii întregi, că poporul românesc
una este şi că cu toţi împreună pretindem sus şi tare formarea statului naţional
român unitar şi puternic"83•
Consiliul Naţional Român din Orăştie a luat poziţie prin manifeste şi
întruniri împotriva celor care încercând " să strice fericirea şi resturile neamului
românesc" , susţineau " să nu ne alipim către România, ci să formăm noi singuri
o ţară separată, adică noi românii să formăm două ţări slabe, şi nu una mare şi
tare, o Românie mare, puternică şi unitară" . Acelaşi manifest, din 25 noiembrie
1918, se încheia cu chemarea: " Veniţi dară în număr mare duminică la Alba
Iulia, ca toţi împreună să strigăm: Trăiască România mare!" 84
Avântul patriotic care a cuprins întreaga Transilvanie s-a făcut simţit
cu ocazia adunărilor în care au fost aleşi delegaţii la adunarea de la Alba
Iulia. Desemnarea delegaJilor la adunare s-a făcut pe principii democratice, în
adunări deschise, fiind aleşi ţărani, învăţători, preoţi, avocaţi, studenţi, ofiţeri,
soldaţi, muncitori, meseriaşi etc., reprezentând toate categoriile sociale, organi
zaţiile politice şi militare, societăJile şi instituţiile bisericeşti, culturale, profesi
onale. Miile de semnături de pe moţiunile adoptate în adunările premergătoare
Marii Adunări confirmă baza socială largă a actului naţional. Pentru adunarea
de la Alba Iulia " sătenii şi-au pus la o parte socotelile zilnice şi chiar problemele
sociale, de dragul sărbătorii. O sinceră şi generală însufleţire ii îndupleca pe
toţi să se pregătească pentru ziua cea mare"85•
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Asemenea adunări au avut loc în toate localităţile din comitatul
Hunedoara, fiind desemnaţi 71 de delegaţi de către instituţii, organizaţii şi
asociaţii, care să-i reprezinte la Adunarea Naţională. Concomitent au avut
loc alegeri pe circumscripţii electorale, în cel� 7 cercuri electorale ale comita
tului Hunedoara fiind aleşi 94 de delegaţi. In total, de pe raza comitatului
Hunedoara s-au desemnat 165 de delegaţi86.
Rând pe rând organizaţiile culturale, societăţile, gărzile naţionale,
cercul electoral îşi aleg reprezentanţii la Adunarea Naţională şi în zona
Orăştiei. Astfel, din ţinutul şi oraşul Orăştie vor fi desemnaţi 29 de delegaţi,
unii aleşi, alţii ca membrii de drept. Cercul electoral Orăştie era reprezentat
prin următorii 12 delegaţi: dr. Ioan Mihu (proprietar, Vinerea), dr. Aurel
Vlad (avocat, Orăştie), dr. Aurel Muntean (avocat, Orăştie), Ioan Vulcu
(comerciant, Orăştie), dr. Ioan Marghita (avocat, Geoagiu) - membrii aleşi;
Zaharia Tilicea (preot ortodox, Vaidei), Petru Popa (econom, Porcurea),
Anton Higia (preot unit, Cugir), Romul Crişan (preot unit, Cugir), Traian
Lupea (învăţător, Cugir), Gheorghe Jiboteanu (econom, Cugir), Petru
Roman (econom, Cugir) - membrii supleanţi. Cercul electoral Orăştie-oraş
avea desemnaţi 17 delegaţi, astfel: dr. Constantin Sotir (primar, Orăştie), dr.
Augustin Deac (avocat, Orăştie), George Silian (econom, Orăştie), Ioan Rob
(econom, Orăştie) - membrii aleşi; Vasile Domşa (protopop ortodox, Orăştie),
Ioan Popovici (protopop ortodox, Geoagiu), Ioan Stupinean (protopop unit,
Bobâlna), Ioan 1. lenea (protopop unit, Orăştie); Eugenia Branga (casnică,
Orăştie) şi George Cuşuta (contabil, Orăştie) pentru Reuniunea de cântări
din Orăştie; Ioan Branga (învăţător, Orăştie) şi Constantin Baicu (învăţător,
Orăştie) pentru Reuniunea învăţătorilor din comitatul Hunedoara; Aron
Demian (sublocotenent, Orăştie) pentru garda naţională română din Orăştie;
Ioan Lăzăroi (pantofar, Orăştie) şi Petru Corpade (pantofar, Orăştie) pentru
Reuniunea meseriaşilor din Orăştie; Ioan Herţa (maistru zidar, Orăştie) şi
Adam Oltean (maistru zidar, Orăştie) pentru Partidul Social Democrat din
Orăştie - membrii de drepr'7• În cadrul adunărilor de desemnare a delega
ţilor, participanţii au dat glas dorinţei lor ca delegaţii să voteze pentru unirea
Transilvaniei cu România88.
La Alba Iulia au sosit 1.228 de delegaţi, de drept sau aleşi. Din toate
ţinuturile transilvane au venit peste 100.000 de români şi numeroase persona
lităţi de seamă care au fost în primele rânduri ale luptei naţionale. Hunedorenii
au fost reprezentaţi de aproximativ 20.000 de români, din localităţile mai mici
câte 4-S locuitori, dar din oraşele comitatului câteva sute de oameni: 400-500
din Orăştie, 200 din Deva, 60 din Brad, 40 din Haţeg etc.89• Toţi cei prezenţi
au ratificat în mod plebiscitar " Rezoluţia" prezentată Adunării Naţionale, prin
care se proclama unirea cu România. Printre fruntaşii politici care s-au adresat
86
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mulţimii de la tribună s-a aflat şi dr. Aurel Vlad, conducătorul delegaţiei
românilor din Orăştie90•
Concomitent cu Adunarea de la Alba Iulia se ţine şi la Orăştie o mare
adunare populară în care rostesc cuvântări o serie de personalităţi ale oraşului,
exprimându-şi adeziunea la hotărârile luate în cetatea Unirii. în toate bisericile
din oraş au fost trase clopotele cu ocazia desfăşurării lucrărilor Adunării
Naţionale de la Alba Iulia91• Oraşul era în sărbătoare, arborându-se steaguri
şi făcându-se auzite cântece naţionale precum " Deşteaptă-te române" , "Trei
culori" , " Pe-al nostru steag" şi "La arme"92•
A doua zi, pe 2 decembrie 1918, s-a întrunit Marele Sfat Naţional, care
a aprobat componenţa unui guvern provizoriu, numit Consiliu Dirigent, în
frunte cu Iuliu Maniu, cuprinzând 15 membri. Ca o recunoaştere a contribuţiei
aduse de românii hunedoreni la lupta întregii naţiuni pentru unire, doi dintre
ei au intrat în componenţa acestui organism de conducere: dr. Aurel Vlad din
Orăştie (Finanţe) şi dr. Victor Bontescu din Haţeg (Agricultură şi Comerţ)93•
Perioada care a urmat Adunării Nationale de la Alba Iulia a fost
una de mari eforturi pentru consolidarea u'nirii. în comitatul Hunedoara,
administraţia românească se impune definitiv la 9 ianuarie 1919, prin insta
larea primului prefect român al judeţului, dr. Toma Vasinca94• Au fost apoi
preluate şi organizate armata, jandarmeria, justiţia şi alte instituţii importante.
La Orăştie, noua administraţie românească îi are în componenţă pe avocaţii
dr. Romul Boca, ca primar al oraşului Orăştie şi dr. Constantin Sotir, în calitate
de primpretor al plasei Orăştie95• Oraşul Orăştie şi comunităţile rurale din
jurul său Atrebuiau să facă faţă urmărilor războiului, care lăsase răni adânci în
urma sa. In perioada interbelică, eforturile populaţiei şi ale intelectualilor de a
înfăptui reformele enunţate pe câmpul de luptă vor duce la o stare de prospe
ritate şi împlinire, aşa cum Generaţia Unirii a sperat.
Ca o concluzie finală, se poate afirma că întreaga istorie a românilor
din Scaunul Orăştiei, de la izbucnirea Primului Război Mondial şi după aceea
până la 1 Decembrie 1918, se înscrie pe aceleaşi coordonate social-economice şi
politice ale întregii populaţii româneşti din Transilvania. Mărturii ale acţiunilor
locale, la nivelul comunităţilor rurale şi a celei din oraşul Orăştie, documentele
cercetate contribuie la cunoaşterea în profunzime a efectelor avute de Marele
Război asupra acestui perimetru geografic. în general, informaţiile aduc la
lumină date şi fapte care reconstituie istoria anilor ce au precedat Marea Unire
din 1918 la nivelul Scaunului Orăştiei: situaţia comunităţilor româneşti în anii
războiului şi jertfele lor pentru ţară, sfârşitul războiului şi Marea Unire.
Mai cu seamă în anii războiului, ritmul eficient pentru bunul mers
al " afacerilor" bisericeşti şi şcolare a suferit o mare sincopă, situaţia grea a
90

Zainea, ap. cit., p. 104.
1918 la ramâni . . . , vol. X, p. 238.
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David Prodan, Memorii, Bucureşti. 1993, p. 35.
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credincioşilor ajungând să fie identică cu cea a instituţiilor româneşti socotite
deja tradiţionale: Biserica şi Şcoala. În acest nou cadru politic şi militar, asistăm
la aderenţa comunităţilor locale din Scaunul Orăştiei la mişcarea naţională,
mai cu seamă după intrarea României in război alături de Antanta in 1916.
în acest context, merită să fie evidentiate şi contributiile deosebite ale unor
clerici şi mireni români din Scaunul Orăştiei la realizarea unirii Transilvaniei
cu România: acţiunile preotului Ioan Moţa şi ale avocaţilor dr. Aurel Vlad şi
dr. Ioan Mihu. Nu trebuie uitaţi nici acei valoroşi oficiali români din Scaunul
Orăştiei, care, de la cel mai de jos nivel, până la vârfurile puterii politice, juridice
şi administrative, ori in ierarhia militară, şi-au adus contribuţia la realizarea
actului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. Bineinţeles că nu îi putem uita
pe acei modeşti români din comunităţile situate in ţinutul Orăştiei, rămaşi in
continuare intr-un nemeritat " anonimat" , care s-au confruntat cu o serie de
probleme derivate din cele ale unui conflict, cum a fost Primul Război Mondial.
La făurirea României Mari, clericii şi mirenii români din Scaunul
Orăştiei au avut un rol important in Transilvania. Asupra multor din aceşti
luptători pentru unitatea naţională s-a aşezat colbul uitării, de aceea se cere
ca cei care au avut un rol mai insemnat pe plan local, in timpul evenimentelor
din 1918 şi apoi in preluarea şi organizarea puterii de stat româneşti in judeţul
Hunedoara, să fie consemnaţi pentru prezent şi pentru posteritate.
1

1

ROMANIAN CHURCHMEN ANO LAYMEN IN THE ORĂŞTIE
COUNTY DURING THE FIRST WORLD WAR

Abstract
The purpose of the present paper is to present a synthesis of the events
which took place in the Orăştie County during the First World War, at the same time
emphasizing the contribution of the churchmen and laymen to the creation of Creat
Romania. The entire history of the Romanians in the Orăştie County, from the start of
the First World War until December 1, 1918, is written on the same social, economic and
politica! coordinates of all the Romanian population living in Transylvania.
Within this new politica! and military frame, it is worth mentioning the special
contributions of some Romanian churchmen and laymen in the Orăştie County to the
realization of the uni.fication of Transylvania and Romania: the activity of Ioan Moţa
(priest), Aurel Vlad and Ioan Mihu (lawyers). We must not forget the Romanian clerks
working in administration and military hierarchy, who contributed to the realization of
the unification on December 1, 1918. Together, the Romanian clerks and laymen from
the Orăştie County have had an important role in Transylvania, contributing to the
creation of Creat Romania.
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IMAGINEA MAGHIARILOR ÎN PRESA
ROMÂNEASCĂ DIN TRANSILVANIA ÎN PERIOADA
1900-1918 (PARTEA ÎNTÂI)
Nicoleta HEGEDUS
în istoriografia românească există numeroase studii referitoare la rapor
turile dintre români şi maghiari în epoca modernă, dar ele tratează în marea lor
majoritate aspecte politice, sociale, confesionale. Studiile imagologice elaborate
în acest domeniu au surprins modul în care este reflectată imaginea românilor
în cultura maghiară1• Lipseşte analiza imaginii maghiarilor la românii ardeleni.
Studiul de faţă îşi propune evidenţierea modului în care este reflectată
imaginea maghiarilor în presa românească din Transilvania de la începutul
secolului XX. în condiţiile social-politice şi culturale existente în Ardeal la acea
dată, presa este una dintre principalele căi de răspândire a tipăriturilor şi, prin
urmare, una dintre cele mai însemnate izvoare pentru reliefarea unor imagini
etnice. Acest studiu se bazează pe informaţiile culese din principalele gazete
româneşti din Transilvania: Tribuna, Telegraful Român, Gazeta Transilvaniei,
Drapelul. Imaginile oferite de ziare sunt reprezentative pentru întreaga
societate românească, întrucât ele sunt construite de către elitele intelectuale
ale românilor şi influenţează într-un mare grad opinia publică.
Metodele utilizate în vederea depistării modului în care românii din
Transilvania îi percepeau pe maghiari sunt analiza descriptivă, dar şi cea
funcţională, identificarea clişeelor şi a stereotipiilor şi evidenţierea cauzelor
care au generat apariţia lor şi a rolului social şi politic pe care 1-au îndeplinit.
Imaginea maghiarilor la românii ardeleni la începutul secolului XX
prezintă importanţă şi din motivul că cele două etnii convieţuiesc şi astăzi
în Transilvania şi, cu toate că s-a modificat contextul politica-social, relaţiile
româna-maghiare nu sunt lipsite de tensiuni generate de apartenenţa la etnii
diferite. Tensiunile interumane devin tensiuni " interioare" pentru numeroşi
ardeleni cu strămoşi români şi maghiari, care trăiesc o mică criză identitară.
Repere teoretice
în secolul XX, istoria ca ştiinţă a desfăşurat un dialog permanent cu
celelalte " ştiinţe sociale" , în ideea de a desăvârşi cunoaşterea omului sub toate
aspectele posibile. Acest dialog a fost uneori amiabil şi deschis spre colaborare,
Melinda Mitu, Sorin Mitu, Românii văzuţi de maghiari. Imagini şi clişee culturale din secolul al
XIX-lea, Ouj-Napoca, Ed. Fundaţiei pentru Studii Europene, 1998; Melinda Mitu_ Problema
românească refoctată în cultura maghiară din prima jumătate a secolului al XIX-lea, Ouj-Napoca,
Presa Universitară Oujeană, 2000.
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alteori s-a transformat in dispute aprinse. Colaborarea intre ştiinţe a fost, fără
îndoială, benefică pentru toate disciplinele participante, un aport insemnat
Ia dezvoltarea lor aducându-1 " împrumuturile" metodologice şi tematice
realizate in urma comunicării. Ca urmare a dialogului interdisciplinar au luat
naştere ştiinţe de frontieră, care tind să devină autonome sau independente,
dintre care amintim demografia istorică, antropologia istorică, istoria mentali
tăţilor, imaginarul social, istoria econornică2•
Imagologia comparată este rodul colaborării dintre mai multe domenii
ale ştiinţei, cum ar fi literatura comparată, psihologia socială şi istoria (prin
istoria mentalităţilor, istoria culturală şi istoria relaţiilor internaţionale)3.
Pentru conturarea imaginii de sine şi a imaginii celuilalt se folosesc texte
literare, dar şi documente care consemnează circulaţia cărţilor, a oamenilor şi
a mărfurilor, presa, almanahul, calendarul, corespondenţa privată, precum şi
relatările de călătorie, jurnalul, memoriile. Toate aceste surse pot fi utilizate
de istoricul imaginilor identităţii şi ale alterităţii, dar este necesară şi folosirea
unor concepte cu care operează psihologia socială: prejudecată, discriminare,
stereotip. Istoria mentalităţilor colective arată modalităţile de constituire ale
imaginii " celuilalt" şi impactul lor social, iar istoria culturală pune în evidenţă
sisteme de valori şi repere ale sensibilităţii, comportamente specifice şi atitudini
dominante, producţii culturale. Prezintă importanţă şi modul in care imaginile
despre " celălalt" influenţează relaţiile internaţionale de-a lungul istoriei4•
Identitatea şi alteritatea sunt părţi componente ale imaginarului social,
care a apărut recent, in prelungirea istoriei mentalităţilor şi prin contribuţiile
aduse de antropologia istorică, psihologia socială şi istoria ideologiilor politice5•
Imagologia comparată studiază prin excelenţă imaginile naţionale,
modul in care se reflectă un popor într-o cultură străină6• Imaginile elaborate
de un popor in legătură cu alt popor sunt alcătuite din clişee, stereotipii, multe
dintre ele izvorând din diverse prejudecăţi. Aceste imagini, fără îndoială, nu
corespund realităţii, întrucât sunt generalizări arbitrare ale unor trăsături parti
culare. Orice produs al imaginaţiei este in strânsă legătură cu sensibilitatea şi
afectivitatea emitentului. Imaginile sunt reprezentări subiective ale realităţii.
În ceea ce priveşte imaginile naţionale, ele apar odată cu disoluţia
vechilor solidarităţi in urma modernizării şi afirmarea unei noi forme de
coeziune socială: naţiunea7• Definirea identităţii naţionale s-a făcut prin rapor
tarea la alteritate, imaginea de sine s-a conturat prin comparaţia cu străinul, cu
Toader Nicoară, Sub semnul interdisdplinarită,tii. Istoria şi ştiinţele sodale în secolul al XX-lea, in
"
" Identitate şi alteritate 3. Studii de istorie politică şi culturală , Ouj-Napoca, P.U.C., 2002,
5.
pp. 22-4
Sorin Mitu, Imagini europene şi mentalităţi româneşti din Transilvania, Ouj-Napoca, P.U.C., 2000,
pp. 264-267.
Ibidem, pp. 274-311.
Toader Nicoară, op. dt., pp. 22-45.
Gheorghe Lascu, Imaginea Franţei la românii din Transilvania până în anul 1918, Ouj-Napoca,
Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, 2000, p. 13.
Melinda Mitu, Sorin Mitu, op. dt., pp. 11-20.
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" Î
" celălalt . n cele mai multe cazuri, naţiunile au tendinţa de a se supraevalua pe
sine şi de a-i subaprecia pe ceilalţi8• Imaginile cele mai încărcate de sentimente
şi resentimente şi le formează un popor în legătură cu vecinii săi, întrucât cu ei
intră cel mai des în contact şi apar conflicte de interese.
Henri Pageaux aprecia că imaginile etnice trădează sentimente de
manie, filie sau fobie. " Mania" în raportarea la un popor străin constă în consi
derarea acestuia superior faţă de poporul de origine. " Fobia" este o atitudine
contrară " maniei" , iar " filia" exprimă o percepţie pozitivă a realităţilor străine,
fără să fie dispreţuită cultura proprie9•
Analiza imaginilor etnice presupune o dublă modalitate de abordare:
analiza descriptivă, care constă în reliefarea clişeelor, reprezentărilor şi stere
otipiilor şi analiza functională, adică evidentierea rolului imaginii în actiunea
socială10• Stereotipiile se modifică în funcţie de schimbarea contextului istoric
şi politic, ele fiind acomodări simbolice la interesele şi scopurile grupului care
le elaborează11• K. Heitmann evidenţia faptul că imaginea pe care un popor şi-o
fabrică despre altul este de interes major atâta timp cât determină atitudini şi
sentimente, putând deveni chiar un factor politic12•
Clişeele şi stereotipiile elaborate în legătură cu un popor străin se referă
la: aspectul fizic caracteristic (talia, ţinuta, coafura, culoarea părului, gesticu
laţia, vestimentaţia), cultura şi producţiile culturale, cadrul social şi modul de
viaţă13• Imaginile elaborate despre o realitate pot să difere în funcţie de statutul
social sau nivelul educaţional al emitentului, deşi prejudecăţile la adresa
"
" celuilalt se răspândesc uşor, de regulă elitele fiind cele care construiesc
imaginile şi le răspândesc în rândurile maselor largi.
Sursele care evidenţiază clişeele şi stereotipiile sunt variate, ele nefiind
egale în ceea ce priveşte puterea de influenţare a " opiniei publice" 14• Unele
scrieri sunt mai răspândite şi mai accesibile publicului larg, având un aport
mai însemnat la construirea imaginilor etnice (dicţionare enciclopedice,
manuale). în alegerea surselor menite să creioneze imaginea pe care un
popor şi-o fabrică despre alt popor într-o anumită perioadă istorică, trebuie
să ţinem seama de condiţiile politice şi sociale, de specificul cultural, de căile
de propagare a culturii în rândul maselor. Printre sursele posibile se numără:
tradiţia populară, literatura didactică (manuale de geografie şi istorie), presa
(care conţine informaţii cu caracter enciclopedic, comentarii asupra realităţilor
politice, cronică mondenă şi anecdote, traduceri literare, note de călătorie etc.),
'

9

10
11

12

13
14

'

'

Simona Nicoaril., Naţiunea modernă. Mituri, simboluri, ideologii, Cluj-Napoca, Ed. Accent, 2002,
pp. 207-208.
Apud Gh. Lascu, ap. cit., pp. 22-24.
Sorin Mitu, Geneza identităţii naţionale la românii ardeleni (in continuare Geneza identităţii . . . )
Bucureşti, Ed. Humanitas, 1997, pp. 15-16.
Ibidem, pp. 16-17.
K Heitmann, Oglinzi paralele. Studii de imagologie româno-germane, Bucureşti, Ed. Fundaţia
Culturală Română, 1996, p. 9.
Gh. Lascu, ap. cit., pp. 16-17.
K. Heil:mann, Imaginea românilor în spaţiu/ lingvistic german 1 775-1918 - un studiu imagologic,
Bucureşti, Ed. Univers, 1995, pp. 72-75.
,
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traducerile literare15• Pentru românii din Transilvania, una dintre principalele
căi de propagare ale culturii sunt publicaţiile periodice, în condiţiile în care ele
sunt modalitătile de bază ale comunicării textului scris.
Rom� transilvăneni au o tradiţie îndelungată a relaţiilor cu maghiarii,
din punct de vedere politic ei aflându-se într-un raport de subordonare faţă
de statul ungar care a cucerit Transilvania. Dar, dincolo de aspectul politic, în
Ardeal românii convieţuiesc cu maghiarii de secole, imaginea maghiarilor fiind
determinată şi de acest aspect. Imaginea maghiarilor la începutul secolului XX
este cea construită de-a lungul secolului al XIX-lea, o imagine modernă, influ
" română
entată de aparitia conştiintei nationale la românii ardeleni. " Natiunea
'
u;
Transilv
ani
a
se
sim
�
am
�
nintată
de
pretentia
natiunii
maghiare
de a
d
identifica granitele natiunii cu cele a'le statului. Ro�ânii �deleni se consideră şi
doresc să se me'nţină ;omâni în Ungaria dualistă şi acuză naţionaliştii maghiari
de şovinism. Presa românească din Transilvania este în măsură să releve cel
mai evident influenţa factorului politic în construirea imaginii maghiarilor la
românii ardeleni.
Dacă presa este cea mai potrivită sursă pentru reliefarea anumitor
aspecte ale imaginii maghiarilor, ea este deficitară în ceea ce priveşte alte
aspecte, cum ar fi cele referitoare la modul de viaţă, la condiţia femeii, la
concepţia despre lume şi existenţă. De aceea, ea oferă o imagine incompletă,
care trebuie întregită cu ajutorul surselor de altă natură.
Bilanţul unei analize a imaginilor etnice va releva în mod obligatoriu
una sau mai multe atitudini afective la adresa " străinului" , a " celuilalt" . Aceste
atitudini se pot traduce în termeni de simpatie-antipatie, admiraţie-dispreţ,
amiciţie-duşmănie. Pentru românii ardeleni, fără îndoială, maghiarii repre
zintă un caz special, pentru că ei nu sunt locuitorii unei ţări străine, ci sunt
conlocuitori cu românii în Ungaria, nu sunt un popor " la fel de străin" ca şi
francezii, italienii sau americanii. Pe românii ardeleni şi pe maghiari îi uneşte
calitatea de cetăţean al aceluiaşi stat. Din cauza raporturilor speciale existente,
atitudinile şi sentimentele generate de reprezentarea maghiarilor sunt foarte
intense şi determină realităţi politice (fiind şi ele, la rândul lor, determinate de
realităţile politice).
Imagologia comparată, disciplină aflată la convergenţa mai multor
ştiinţe, studiază în special imaginile etnice. înţelegerea modului în care un
popor percepea alt popor şi a motivaţii lor unei atare reprezentări contribuie la
explicarea mai corectă a realităţilor istorice.
Imaginea Ungariei ca stat

în istoriografia românească contemporană numeroase cercetări sunt
dedicate surprinderii politicii maghiare în perioada dualistă, a consecintelor
acestei politici asupra românilor transilvăneni, precum şi evidenţierii opo.tiţiei
românilor din Transilvania faţă de politica deznaţionalizatoare a guvernelor
maghiare. Ne propunem aici reliefarea modului în care este reflectată în presa
15

Gh. Lascu, ap. cit., pp. 45-53.
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românească din Transilvania din perioada 1900-1918 imaginea instituţiilor
statului ungar, a oamenilor politici, a statului ungar însuşi. Printre clişeele
şi stereotipiile legate de reprezentările despre " străini" în general, despre
maghiari în special, se numără şi cele care evidenţiază imaginea instituţiilor
politice, a oamenilor politici etc. Evoluţia istorică specifică, raporturile atât
de încărcate de sentimente şi resentimente dintre români şi maghiari, politica
guvernelor maghiare considerată dezavantajoasă pentru români, au lăsat o
amprentă puternică asupra reprezentării realităţilor politice.
După cum s-a mai constatatl6, presa reprezintă una dintre sursele cele
mai importante pentru reconstituirea istoriei românilor din Transilvania, dar şi
pentru imagologie, ea fiind, prin excelenţă, în măsură să reflecte reprezentările
mentale construite de români relativ la realităţile politice din ţara în care trăiau.
Sub aspect politic, dar şi în alte domenii (după cum vom arăta mai jos),
imaginea maghiarilor la românii din Transilvania, aşa cum este ea reflectată în
presa românească din Ardeal, este influenţată de " negativismele" vehiculate
de propaganda mişcării naţionale a românilor ardeleni.
Imaginea maghiarilor este determinată de două coordonate funda
mentale: respingerea de către români a ideii de stat maghiar în care să existe
o singură naţiune şi o singură limbă şi condamnarea politicii statului ungar
ca deznaţionalizatoare şi lupta pentru drepturi naţionale (în special pentru
folosirea limbii române în învăţământ şi în administraţie). Şi în privinţa aspec
telor legate de domeniul poate cel mai sensibil al relaţiilor româno-maghiare,
imaginile create sunt modalităţi de " acomodare simbolică" a realităţii la
interesele social-politice ale celor care le construiesc17•
Instituţiile statului maghiar

Sub aspect politic, perioada 1900-1914 corespunde unei faze de agravare
a crizei politice a sistemului dualist din cauza fricţiunilor permanente dintre
Viena şi Budapesta, dar şi datorită revirimentului mişcării de emancipare a
naţionalităţilor18• Pe fondul luptei naţionale a românilor ardeleni, imaginile
create despre realităţile politice sunt alcătuite din clişee, care nu corespund
adevărului, dat fiind caracterul lor fundamental subiectiv şi generalizator19•
Dintre clişeele vehiculate de presa românească din Transilvania relativ
la instituţiile politice centrale ale statului ungar, cele mai des întâlnite se referă
la falsul parlamentarism, la caracterul asiatic al sistemului politic. Critica parla
mentarismului se înscrie într-un curent general european, sistemul parlamentar
fiind criticat în majoritatea ţărilor europene fie din perspectiva conservatoris
mului (care il consideră prea " liberal", necorespunzător cu realităţile existente),
16

Ibidem, pp. 50-52.
17 Sorin Mitu, Geneza identităţii.. ., p. 17.
18
Stelian Mandruţ, Mişcarea naţianală şi actiuitatea parlamentară a deputaţi/ar Partidului Naţianal
Român din Transilvania între anii 1905-1910, Oradea, Fundaţia culturală "Cele trei Crişuri",
1995, pp. 23-30.
19 Gh. Lascu, up. dt., p. 20.
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fie din perspectiva liberalismului (care îl consideră insuficient de " liberal" şi
constituţional). Parlamentarismul ungar este considerat fals pentru că naţiona
lităţile nu sunt reprezentate in mod proporţional in adunarea ţării, drepturile
lor nu sunt respectate, alegerile nu sunt libere, iar guvernul îşi exercită controlul
asupra legislativului. Jurnaliştii români din Transilvania critică sistemul politic
al statului ungar din perspectiva liberalismului politic, dar această critică
trebuie legată şi de cadrul general al acuzării politicii maghiare de şovinism şi
"
" deznaţionalizare .
Articole intitulate Mai rău ca în Asia20 sau Ca în Rusia şi Turcia21 vor
să sugereze învinuirea conducerii politice maghiare de " despotism oriental" ,
întrucât numai în ţări ca Rusia şi Turcia se interzice importul unui ziar francez
care îşi manifestă dezaprobarea faţă de modul de abordare a problemei naţiona
lităţilor de către guvernul maghiar. Numai în Asia naţionalităţile sunt asuprite
şi este înăbuşit glasul lor de protest.
Parlamentul maghiar nu este unul real şi democratic, " nu este
parlament poporal, pentru că alegerile de deputaţi se fac pe cale de forţă şi
voinţa poporului nu se poate manifesta nicicând"22• Pe lângă lipsa de reprezen
tativitate reală, parlamentul maghiar nu se poate " mândri" nici cu o activitate
fructuoasă, el este " în plină decadenţă şi dacă astăzi se mai menţine la suprafaţă
au s-o mulţumească puterii armate" 23•
Principiul suveranităţii poporului nu se aplică în statul maghiar. " Calea
prin care se poate manifesta voinţa poporului este parlamentarismul. Dar
parlamentul de mult a devenit o adevărată caricatură. Mai ales în timpul din
urmă atâtea scandaluri s-au comis la umbra parlamentarismului, încât insti
tuţia a ajuns să fie compromisă şi discreditată cu desăvârşire [...]. Parlamentul
a devenit o domnie de partid, domnia partidului de la putere asupra celorlalte
[ ...]. Parlamentele [ ...] sunt astăzi societăţi de interese particulare, falsificarea
voinţei poporului şi mormânt pe seama libertăţilor publice" 24•
"
"
" Caricatura de parlament este protagonista " comediei politice , care
este " comedia jalnică a unei ţări înapoiate şi înglodate în sărăcie. Activitatea
parlamentară a camerei ungare merge înainte ca racul" 25•
La imaginea atât de negativă a parlamentului ungar contribuie scanda
lurile răsunătoare din cadrul reprezentanţei ungare, cum ar fi cel din iunie
1912, când, pentru a pune capăt lungii obstrucţii parlamentare manifestate de
opoziţie, preşedintele camerei, Tisza Istvân, a uzitat forţa, îndepărtându-i pe
cei " gălăgioşi" din sală cu ajutorul poliţiei. Astfel, " parlamentul nostru [ ... ] a
degenerat la rangul unei cârciumi ordinare. Ba poate nici într-o cârciumă din
cele mai de rând nu-şi aruncă oamenii unii altora înjurăturile şi titulaturile, cari
sunt acum la ordinea zilei in dieta ţării noastre - inalta corporaţiune chemată
20
21
22
23

24
25

Tribuna, 25 apr./8 mai 1909, nr. 88, p. 1, art. "Mai rău ca in Asia" .
Gazeta Transilvaniei, 2/15 feb. 1907, nr. 25, p. 1, art. "Ca in Rusia şi Turcia" .
Idem, 8/12 nov. 1914 nr. 247, p. 1, art. " Nu este parlament..." .
Idem, 13/16 nov. 1912, nr. 250, p. 1, art. "Situaţie dezolată... .
Telegraful Rcmuîn, 20 mart./2 apr. 1903, nr. 32, p. 123, art. " Parlamentarismul" .
Gazeta Transilvaniei, 12/25 ian. 1914 nr. 8, p. 1, art. "Comedia politică" .
"
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să legifereze şi să moralizeze" 26• Drept urmare a acţiunii curajoase a contelui
Tisza, un obstrucţionist a încercat să-I asasineze pe preşedintele camerei cu
revolverul chiar în clădirea ParlamentuluF7•
Un astfel de parlament decadent poate fi uşor manevrat de către
guvern, dar, cu toate acestea, în ultimele decenii ale perioadei dualiste,
sistemul politic maghiar a fost nevoit să se confrunte cu o mare instabilitate
guvernamentală. Guvernul este unul autoritar, este etichetat ca exponent al
unui regim poliţial" 28 căci, după cum conchide Tribuna în 1908, am avut nu o
"
"
dată prilejul să înregistrăm ordinaţiuni şi măsuri ale guvernului, cari dovedesc
că trăim în plin regim poliţia!. Sub guvernul actual, zis naţional, mai mult ca
orişicând.

în ce ne priveşte, avem un caz special:

confiscarea de acum 6 zile la

redacţia noastră, învederându-se că poliţia n-are ştire ori nu ţine socoteală nici
de sentinţele aduse de foruri judiciare superioare, ci în numele mântuirii ţării şi
naţiei, procedează cu voinicie de parcă am trăi în Evul Mediu" 29•

în ceea ce priveşte raportul guvernului cu parlamentul, se constată în
omnipotenţa organului executiv [ ] faţă de care se reduce în mod
"

Ungaria

...

esenţial valoarea şi importanţa corpului legiuitor"30•

Dată fiind raportarea permanentă a activităţii guvernului la repercusi
păcat" al guvernelor
"
perioadei dualiste este politica lor faţă de naţionalităţi: " [ . ] toate guvernele

unile sale asupra situaţiei naţionalităţilor, cel mai mare

.

.

ungureşti de la compromis încoace nu au făcut altceva decât să ciuntească

necontenit câte ceva din câtă brumă de drepturi ni s-au mai dat să avem în ţara
asta" 31• Guvernele maghiare sunt cuprinse de mania maghiarizării" 32•
"
Falsul parlamentarism, falsul liberalism şi falsul constituţionalism
sunt atribute frecvent întâlnite în presa românească din Transilvania relativ
la sistemul politic maghiar. Relevantă este opinia

Gazetei. . . ,

care consideră că

în Ungaria nu poporul instituie guvernul, nu este parlament poporal, pentru

"
că alegerile de deputaţi se fac pe cale de forţă şi voinţa poporului nu se poate
manifesta nicicând" 33•

în

ceea ce priveşte delegaţiunile, organismul politic comun al celor

două părţi ale monarhiei austro-ungare, menit să delibereze asupra proble
melor comune, ele sunt anemice, păzite de baionetele jandarmilor, cu eschi
"
derea opoziţiei şi cu totala desconsiderare a spiritului democratic, un contra
parlament ridicol" 34• Delegaţiunile sunt un rudiment de parlament central" 35•
"
în periodicele cele mai reprezentative pentru presa românească
din Transilvania
26

Telegraful Român, 19 mai/11 iunie 1912, nr. 56, p. 225, art. "Puşcături de dietă" .

'17

Ibidem.

29

Ibidem.

28

30
31

32
33
34
35

(Tribuna, Telegraful Român, Gazeta Transilvaniei, Drapelul)

Tritmna, 1/14 apr. 1908, nr. 82, p. 1, art. " Regim poliţia}" .

Drapelul, 30 nov./13 dec. 1904, nr. 140, p. 1.
Tritmna, 21 feb./ 5 mart. 1908, nr. 42, p. 1, art. "Minorităţile nap.onaleşireforma regulamentului" .
Drapelul, 9/22 ian. 1903, nr. 3, pp. 2-3, art. "Maghiarii desavuaţi de maghiari".
Gazeta Transilvaniei, 8/21 nov. 1912, nr. 247, p. 1, art. " Nu este parlament..." .

Idem, 13/26 nov. 1912, nr. 250, p. 1, art. "Situaţie dezolată... " .
Drapelul, 29 apr./12 mai 1914, nr. 47, p. 1.
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prevalează o imagine negativă a instituţiilor politice centrale ale statului
maghiar. Există însă şi publicaţii filomaghiare, care creionează într-un mod
total diferit imaginea sistemului politic ungar. Astfel, în periodicul clujean
Ungaria, apărut între 1907-1909, este condamnat poetul norvegian Bjornson,
care a criticat politica statului maghiar faţă de naţionalităţi. Poetul " a judecat
despre o naţiune nobilă, cu însuşiri cavalericeşti pe baza inforrnaţiunilor şi
argumentărilor câştigate din publicările şubrede ale presei celei josnice şi a
clevetirilor colportate de dânsa [ . . .] liberalismul şi umanismul instituţiilor din
statul maghiar poate rivaliza cu oricare stat modern din Europa"36•
în analiza reprezentărilor despre instituţiile centrale ale statului ungar
la românii ardeleni, trebuie să ţinem cont de intensitatea sentimentelor stârnite
de apropierea în " spaţiul geografic", dar şi în cel " istoric" , românii transilvăneni
fiind pentru multă vreme " concetăţeni" ai maghiarilor. Obiectivele specifice
ale mişcării naţionale a românilor ardeleni şi refuzul autorităţilor maghiare de
a le satisface pe acestea contribuie la imaginea negativă a sistemului politic
din Ungaria. Clişeele care prevalează în această privinţă sunt: falsul parlamen
tarism, pseudoliberalismul, caracterul asiatic al instituţiilor politice centrale,
ineficienţa şi decadenţa instituţiei parlamentare.
Oamenii politici

Dintre personalităţile care atrag atenţia jurnaliştilor şi stârnesc cele mai
multe reacţii şi comentarii prin acţiunile lor, precum şi caracterizări subiective,
prevalează în mod evident oamenii politici. Aceştia sunt etichetaţi cu atribute
pozitive sau negative în funcţie de politica promovată în privinţa naţionalită
ţilor. Astfel, galeria oamenilor politici "vechi" şi "noi" este divizată în două
tabere. Prima îi cuprinde pe vechii liberali: Deâk Ferenc, Eotvos J6zsef, Andrâssy
Gyula, care, cu toate că au încheiat pactul dualist cu împăratul, sunt consi
deraţi oameni politici integri, " mari bărbaţi" , întrucât au redactat legea naţio
nalităţilor din 1868 care, deşi recunoştea întâietatea limbii maghiare, permitea
o largă manifestare limbilor popoarelor nemaghiare din Transleithania pe plan
locaP7• Atitudinea mai deschisă spre concesii a elitei maghiare făuritoare a
dualismului a determinat, la începutul secolului XX, o literatură publicistică
pozitivă la adresa lor în presa românească din Transilvania. Ei sunt " generaţia
de oameni politici înţelepţi ai ungurilor"38• Deâk Ferenc este numit şi in presa
românească din Transilvania (urmând modelul maghiar) "înţeleptul naţiunii" ,
motivele fiind, din perspectivă românească, condamnarea de către acest om
de stat maghiar a maghiarizării forţate şi promovarea principiului " cuique
suum", adică " să se dea maghiarului ce este al maghiarului, iar naţionalită
ţilor ce este al naţionalităţilor" 39• Deâk a fost " om luminat şi drept" , dar mai
36

Ungaria, 26 oct. 1907, nr. 3, p. 1, art. " Bj()mson" .
37 Jean Berenger, Istaria Imperiului Habsburgilor (1273-1918), Bucureşti, Teora, 2000, p. 475.
38
Tri/Juna, 2/15 aug. 1909, nr. 167, p. 1, art. "Fiiră prieteni" .
39
Drapelul, 30 sepl/13 oct. 1903, nr. 115, p. 1; Telegraful Român, 22 feb./ 7 mart. 1907, nr. 20, p. 81,
art. "Deâk Ferenc şi instrucţiunea in şcoale"; Idem, 8/21 ian. 1908, nr. 3, p. 9, art. "Greşelile şi
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ales " politician cinstit" 40, calitate subliniată ca fiind principalul element care
diferenţiază politicienii " de ieri" de cei " de astăzi" .
Eătvăs J6zsef este numit " unul dintre cei mai luminaţi fruntaşi ai
maghiarilor" , principalul său merit fiind, în opinia românilor, reliefarea în
scrierile sale a faptului că "chestia naţională nu poate fi rezolvată prin concluze
votate din partea majorităţilor parlamentare, ci cu cooperarea tuturor celor
interesaţi şi cu ascultarea justelor lor pretenţiuni"41•
A doua tabără include şirul politicienilor care au condus destinul
Ungariei începând din 1875, listă care il are în frunte pe Tisza Kalmân şi îi
include pe Kossuth-fiul, Andrâssy-fiul, Bânffy Dezso, Apponyi A., Tisza-fiul.
Toţi aceştia s-au dovedit a fi epigoni ai înaintaşilor, " o generaţie tânără absolut
inferioară" 42• Este aceasta " generaţia lui Kossuth-fiul, care a provocat în mod
inutil şi prostesc conflictul cu Croaţia, care a ajuns o bubă fără leac pentru
mintea oamenilor politici unguri, generaţia lui Andrâssy-fiul, care cu îngâmfare
aristocratică aruncă mănuşa tuturor partidelor nemaghiare, făgăduind că
va prigoni pe aţâţători fără cruţare şi făurind proiectul votului plural [...]
generaţia lui Apponyi şi Giinther, cu aceleaşi năzuinţi creând o atmosferă de
ură şi vrăjmăşie în toată ţara în jurul poporului unguresc" 43• " Noua generaţie"
de oameni politici are o singură carenţă de bază din care decurg toate celelalte:
atitudinea lor nefavorabilă fată
, de nationalităti.
,
,
Din galeria oamenilor politici ai " noii generaţii" se desprinde " dinastia
Tisza"44, căreia îi sunt dedicate numeroase articole în principalele gazete
româneşti din Transilvania. Lunga guvernare a lui Tisza Kâlmân (1875-1890) a
lăsat un ecou puternic în ziarele româneşti, chiar la un deceniu de la încheierea
guvernării sale. Tisza Kalmân este cunoscut pentru abilitatea cu care manevra
majoritatea parlamentară, pentru metodele "neortodoxe" utilizate în vederea
câştigării alegerilor, corupţia fiind un atribut al guvernării sale45• Jurnaliştii
români recunosc totuşi anumite calităţi ale sale, fiind considerat " bărbat de
stat de primă forţă, orator dialectica! şi debatteur eminent" 46, atribute indis
pensabile pentru un om politic de succes, care 1-au ajutat să se impună timp de
15 ani în viaţa politică a Ungariei în aşa măsură încât perioada în care a activat
ca politician a fost denumită "eră tiszaistă"47• Cu toate că sunt recunoscute
meritele deosebite ale lui Tisza Kalmân în crearea Ungariei moderne, el a rămas
în memoria românilor ca "zdrobitorul de naţionalităţi" 48, omul care " a strigat
40

41

42

43
44

45
46

47
48

păcatele politicei de naţionalitate" .
Telegraful Român, 20 sept./3 oct. 1911, nr. 98, p. 419, art. " Deâk şi naţionalităp.le" .
Idem, 14/27 feb. 1902, nr. 18, p. 71, art. "Naţionalităţile" .
Tribuna, 2/15 aug. 1909, nr. 167, p. 1, art. " Fără prieteni" .
Ibidem.

Gazeta Transilvaniei, 21 oct./3 nov. 1903, nr. 233, p. 1, art. " Guvern nou, sistem vechi" .
Jean B�renger, op. cit., pp. 478-480.
Telegraful Român, 12/25 mart 1902, nr. 29, p. 114, art. "Despre Tisza Kâlmăn la moartea sa" .
.

Ibidem.
Ibidem, 12/25 mart 1902, nr. 29, p. 114, art. " Despre Tisza Kalmân la moartea sa";
.

6/19 mai 1911, nr. 99, p. 4, art. "Vii şi morţi" .
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odată în Dietă: Naţionalităţile trebuie distruse" 49 şi " s-a făcut remarcabil prin
necruţătoarea prigonire a naţionalităţilor nemaghiare" 50•
Fiul lui Tisza Kâlman, Tisza Istvân este cunoscut românilor prin
atentatul săvârşit împotriva lui în Parlament, dar şi datorită tratativelor
purtate în 1913-1914 cu fruntaşii Partidului Naţional Român din Transilvania
din dorinţa de a ajunge la un compromis cu elita politică românească51• în
cazul lui Tisza Istvân se face distincţie clară între calităţile sale personale şi
"
" meritele politice. Ziarele româneşti din Transilvania îl consideră pe contele
Tisza " maghiar neaoş şi nobil, mai neaoş ca atâţia şovinişti maghiari de dubie
provenienţă, iar în iubirea sa de patrie mai nobil ca mulţi de rangul lui, care
în gândire nu s-au putut ridica atât de sus ca el [ .. .] " 52• Tisza este " fanaticul
credinţelor sale, pentru care ar fi în stare să se jertfească în tot momentul"53• Dar
tocmai această inflexibilitate face dintr-un " om întreg" , cum este contele Tisza,
un politician " improductiv, primejdios chiar [...] bărbat de stat miop, lipsit de
înţelegerea în profunzime a vremii, a oamenilor şi a situaţiilor între care i-a fost
dat să trăiască şi să se afirme"54• Eşecul tratativelor purtate cu liderii P.N.R. în
1913-1914 demonstrează că Tisza Istvân nu a reuşit să împace " cele două firi"
ale sale: " firea pacifistă" şi " firea hiperşovinistă" 55• Pe lângă " firea şovinistă"
(manifestată într-un mod mult mai puţin " grosolan" decât la tatăl său), lui
Tisza Istvan i se reproşează şi neacceptarea votului universal, atitudine care
derivă din " şovinismul" său56•
Imaginea negativă a oamenilor politici maghiari din a doua jumătate
a perioadei dualiste izvorăşte din politica acestora faţă de naţionalităţile
nemaghiare din Ungaria, politică socotită dezavantajoasă, deznaţionalizatoare
chiar de către românii ardeleni. Etichetele de " maghiar neaoş" , " nobil iubitor
de patrie" i se potrivesc doar primei generaţii de liberali maghiari, făuritori ai
compromisului din 1867: Deak Perene, Eotvos J6zsef, Andrâssy Gyula (şi în
mod excepţional lui Tisza lstvân, în calitate de persoană particulară). " Noua
generaţie" de oameni politici (Kossuth-fiul, Andrâssy-fiul, Bânffy Dezso,
Apponyi Albert) este pusă sub semnul unei singure etichete, unei singure
trăsături considerate fundamentală: şovinismul.
Imaginea Ungariei pe plan extern

Prezintă o oarecare importanţă modul în care românii transilvăneni
considerau că este percepută Ungaria de către celelalte ţări componente ale
concertului european. în această privinţă, putem observa că românii ardeleni
49
50
51
52
53

54

55
56

Tri/nma Paporului, 12/25 mart 1902, nr. 49, p. 1, art. "Despre Tisza Kalman" .
Telegraful Român, 12/25 mart 1902, nr. 29, p. 114, art. " Despre Tisza KaJman la moartea sa" .
Liviu Maior, Mişcarea naţională românească din Transilvania (1900-1914), Cluj-Napoca, Ed.
Dacia, 1986, pp. 80-97.
Telegraful Român, 6/19 nov. 1914, nr. 117, p. 473, art. " Maghiarii şi Tisza" .
Gazeta Transilvaniei, 8/21 iunie 1912, nr. 125, p. 1, art. " Contele Ştefan Tisza" .
Tbidem.
Drapelul, 27 feb./12 mart 1914, nr. 24, p. 1.
Telegraful Român, 12/25 mai 1912, nr. 51, p. 205.
.

.

.
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au tendinţa de a proiecta asupra Ungariei o imagine externă aproape identică
cu cea făurită de către români despre statul maghiar. " Străinătatea" percepe
Ungaria aşa cum o percep românii înşişi.
în opinia jurnaliştilor români, maghiarii suferă de " grandomanie
naţională" . Ei vor " a dirigui ungureşte din Budapesta atât Austria cât şi ţările
dunărene, aşa cum odinioară Roma diriguia lumea întreagă [...]. Cezarismul
maghiar este ţinta finală a politicei maghiare" . Această grandomanie îi face pe
maghiari " imposibili în societatea popoarelor" 57• Aceasta este o atitudine foarte
periculoasă pentru viitorul maghiarilor ca naţiune, întrucât ei sunt un " popor
orfan de orice rudenii în mijlocul atâtor popoare străine de neamul lui, încon
jurat în toate părţile de ele. O rasă mai izolată în Europa nu există [ .. .]"58• Dacă
românii fac parte din familia popoarelor romanice, maghiarii nu se pot mândri
cu asemenea " rudenii în Europa" .
Maghiarii nu au fost totdeauna prost priviţi în Europa. în perioadele
când au fost conduşi de nobili " neaoşi" şi " patrioţi adevăraţi" , " ungurii [ ...]
au fost crezuţi [ ...] o naţiune cavalerească, dar acum toată lumea s-a convins
de contrariul" 59• Această discreditare a maghiarilor în ochii străinătăţii se
datorează, în opinia românilor transilvăneni, politicii şoviniste duse de
guvernele din fruntea statului ungar. Politica lor faţă de naţionalităţi nu poate
produce decât o singură impresie şi " cu drept cuvânt se poartă în străinătate
campanie împotriva regimului şovinist din Ungaria" 60•
Izbucnirea primului război mondial redimensionează într-o oarecare
măsură poziţia Ungariei faţă de statele cu care se află în conflict. în 1915
Telegraful afirmă despre Ungaria că este " o forţă şi poate partea cea mai bună
din dubla monarhie [ . . .] . Ungaria a rezistat admirabil atacului duşman şi prea
puţine locuri de frontieră ale ei au fost atinse de copitele cailor căzăceşti. Este
aceasta însă a se mulţumi îndeosebi şi situaţiei geografice favorabile a Ungariei,
care înconjurată aproape două treimi la N-E-S prin lanţul Alpilor Carpatini
constituie o fortăreaţă naturală de primă ordine [...] " 61• Acest succes militar al
Ungariei se datorează, pe lângă poziţia geografică favorabilă, şi jertfei aduse de
toate nationalitătile care o locuiesc62•
Imaginea Ungariei pe plan extern la începutul secolului XX este considerată a fi una negativă, jurnaliştii români invocând ca principală cauză a
acestei perceperi negative politica guvernelor maghiare faţă de naţionalităţi.
...

'

'

Ungaria - "stat maghiar" ?

în presa românească din Transilvania la începutul secolului XX o serie
de articole sunt dedicate stabilirii diferenţelor dintre termenii " maghiar" şi
57
58
59
60
61
62

Tribuna, 1/14 feb. 1906, nr. 22, p. 1, art. " Grandomania maghiară" .
Telegraful Român, 13/26 dec. 1914, nr. 130, p. 529, art. " Defecte vechi".
Tribuna, 1/14 mart. 1908, nr. 50, p. 1, art. " Chestiunea naţională în delegaţiuni''.
Idem, 19 ian./1 feb. 1908, nr. 16, p. 1, art. "Ungurii şi străinătatea" .
TelegrafUl Român, 28 iulie/10 aug. 1915, nr. 78, p. 313, art. "Jertfa tuturor".
Ibidem.
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"
" ungar , oamenii politici maghiari fiind învinuiţi de nerespectarea acestei
deosebiri atunci când îi tratează pe toţi locuitorii Ungariei ca fiind maghiari şi
consideră firească folosirea limbii maghiare de către toti cetătenii .
Telegraful... arată în 1911 că " există o deosebire şi încă una mare între
ungar şi maghiar şi e numai de regretat că limba maghiară nu are cuvinte
deosebite pentru aceste două noţiuni, cum avem noi românii şi cum au nemţii.
Ungaria e ţara întreagă, pe care o compune poporaţiunea de diferite limbi
din ea, iar maghiară e naţionalitatea care vorbeşte această limbă. Zicem deci
stat ungar, patrie ungară, guvern ungar, parlament ungar, pentru că acestea
toate sunt ale totalităţii, ale întregului, ale complexului format din toate naţio
nalităţile din ţară. Zicem apoi presă maghiară, teatru maghiar, academie de
ştiinţe maghiară şi limbă maghiară, pentru că ea e numai a maghiarilor, nu şi
a celorlalte naţionalităţi. Nu putem zice limbă ungară pentru că limbă ungară
nu există, întocmai cum nu există limbă elveţiană sau limbă boemă. Un lucru
atât de curat ca soarele şi e de mirat că se află printre maghiari oameni care
nu-l înţeleg! " 63• Pe lângă evidentele implicaţii politice, maghiarilor nu le place
să fie etichetaţi drept " maghiari" de către naţionalităţi şi pentru că " după cei
ce nu pot suferi pe maghiari înseamnă hoardă asiatică" 64• Este de remarcat,
de asemenea, modul în care românii transilvăneni concep naţiunea, ei optând
pentru naţiunea politică.
Şi Tribuna reproşează " conducătorilor rasei maghiare" că uită deseori
faptul că " tot maghiarul e ungar, dar nu tot ungarul e maghiar" . Eludarea
acestei " deosebiri esenţiale" stă la baza " imensei vanităţi" a maghiarilor, a unei
"
" vanităţi de necrezut şi a unei " adevărate divinizări a propriei fiinţe. Paralel
cu această idolatrie proprie [ . .] s-a deşteptat şi înteţit desconsiderarea şi nu o
dată dispreţuirea tuturor celorlalte naţionalităţi din Ungaria" 65•
Concluzia la care ajung românii din Transilvania este una evidentă:
Ungaria nu este un stat maghiar, ci un stat ungar, nu este numai a maghiarilor,
ci a tuturor naţionalităţilor conlocuitoare, inclusiv a românilor ardeleni.
Imaginea Ungariei ca stat, reprezentările elaborate de românii ardeleni
despre instituţiile centrale ale statului ungar, despre oamenii politici, despre
imaginea Ungariei în străinătate prezintă numeroase elemente negative.
Principalele clişee vehiculate în această privinţă sunt: falsul parlamentarism,
falsul constituţionalism, guvern despotic, oameni politici şovini şi incompe
tenţi, popor " singuratic" şi " fără rudenii" în Europa, ţară prost văzută în străi
nătate din cauza politicii şoviniste a guvernelor maghiare.
1

1

.

Civilizaţia şi cultura maghiară

în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în Ungaria, precum şi în
alte părţi ale Europei, modernizarea reprezintă un fenomen de o amploare
63
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TelegrafUl Român, 6/19 aug. 1911, nr. 83, p. 351, art. "0 teorie veche" .

Ibidem.

Tribu na., 20 apr./3 mai 1907, nr. 90, pp. 2-3, art. "Caracterul maghiar''.
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crescândă. Ca orice schimbare majoră în viaţa indivizilor, industrializarea,
dezvoltarea ştiinţei şi a tehnicii au generat un nou mod de gândire, care s-a
impus treptat şi în urma unei lupte dificile cu tradiţionalismul. O consecinţă a
modernitătii este, astfel, criza de identitate, care este cu atât mai intensă, cu cât
moderniz�rea este mai accelerată66• Dilema valorică între tradiţional şi modem
a divizat gânditorii epocii în două tabere: modernişti şi tradiţionalişti. Critica
adusă noilor valori care încep să se impună în societate izvorăşte din spiritul
conservator al unei generaţii care asistă la năruirea sistemului de valori în care
s-a format.
Informaţiile variate din presă deschid drum liber surprinderii modului
în care se reflectă în conştiinţa românească unele aspecte ale culturii şi civili
zaţiei maghiare. Literatura publicistică permite surprinderea modului în care
românii ardeleni se raportau la economia statului ungar, la capitala Budapesta
(la înfăţişarea exterioară şi " interioară" a acesteia). De asemenea, articolele
ziarelor includ referiri la cultura maghiară în general, la unele personalităţi
culturale. Aceste imagini prezintă similitudini evidente cu modul în care se
percepeau maghiarii pe ei înşişi, criza de identitate a multora dintre maghiarii
confruntaţi cu modernizarea a determinat formularea unor critici la adresa
stării actuale a civilizaţiei maghiare. Publiciştii români din Transilvania, luând
contact cu imaginile identitare maghiare, împărtăşesc aceste critici, cu atât mai
mult cu cât ele vin să întregească imaginea unui stat " deficitar" din mai multe
puncte de vedere.
Economia statului ungar

A. J. P. Taylor, analist critic al Monarhiei habsburgice, arăta că la debutul
secolului XX, frâiele politice erau deţinute în Ungaria de mica nobilime, care
îşi pierduse însă baza economică şi, de aceea, a fost nevoită să accepte coope
rarea strânsă cu capitaliştii germani şi evrei din Ungaria. Guvernele maghiare
susţin industrializarea, dar promovează naţionalismul chiar şi în domeniul
economic, subminând unitatea economică a Austro-Ungariei. Capitaliştii
germani şi evrei, pentru a rămâne docili din punct de vedere politic, aveau
nevoie de compensaţii pe plan economic, iar guvernele maghiare nu întârzie să
le-o ofere67• Această stare de lucruri a determinat previziuni alarmiste asupra
viitorului statului ungar şi imagini negative în legătură cu economia maghiară.
Realităţile social-economice din Ungaria sunt prezentate în imagini
deosebit de sumbre de către jurnaliştii români din Transilvania. Critica lor se
îndreaptă mai ales la adresa încercării de imitare a modelului statelor indus
trializate într-o ţară preponderent agrară cum este Ungaria. Această atitudine
prezintă asemănări cu teoria " formei fără fond" elaborată de junimiştii din
România. De asemenea, presa românească din Transilvania se pronunţă, în
acord cu jurnaliştii maghiari ai căror articole apărute în principalele ziare din
66
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Jacques Le Rider, Modernitatea vieneză şi crizele identităţii, Iaşi, Ed. Polirom, 1995, pp. 38-41.
A. ]. P. Taylor, Monarhia habslmrgică (1809-1918). O istorie a Imperiului austriac şi a Austro
Ungariei, Bucureşti, Ed. ALLFA, 2000, p. 190.
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Budapesta le reproduc, împotriva ingerinţei capitalului străin în economia
maghiară. Condamnarea unei politici a " porţilor deschise" prezintă simili
tudini cu doctrina liberalilor din România în domeniul economic. Liberalismul
din România se pronunţă pentru limitarea pătrunderii capitalului străin în
economie, potrivit lozincii " prin noi înşine" .
Telegraful..., reproducând în ianuarie 1901 pe prima pagină un articol
"
dintr-un ziar german, oferă o analiză ,,la sânge a realităţilor economice
din statul ungar. Articolul este preluat dintr-un ziar străin, dar redactorul
Telegrafului... se declară pe deplin de acord cu afirmaţiile redate. Oglinda cea
mai clară a economiei maghiare o reprezintă starea ţăranului. Se pare că ţăranii
" mai bătrâni [...] mărturisesc fără înconjur că le era mult mai bine pe vremea
"
absolutismului nemţesc decât acuma 68• Prezentului decăzut îi este opus
trecutul considerat superior, cu toate că existau şi atunci neajunsuri însemnate:
" Cine cunoaşte soarta ţăranului cum a fost şi cum este acuma, i se rupe inima
de durere. Bucăţica lui de pământ îi dădea atunci pâinea, vinul şi carnea, el
avea păsări, vite şi cai, iar birurile nu erau aşa de grele ca să nu-i lase ceva şi
pentru trai. Ţăranul nu era silit să se înglodeze în datorii şi patria şi-o iubea,
fiindcă îşi găsea în ea existenţa. Este adevărat că unele instituţiuni medievale îi
restrângeau libertatea personală dar, în schimb, era proprietarul petecului său
de pământ, scutit de lipsuri şi trăind în siguranţă că-şi poate asigura viitorul
familiei" 69• Cu toate că era în stare de dependenţă, ţăranul era mulţumit pentru
că îşi putea procura hrana. Să fie vorba aici de evocarea unei "vârste de aur
imperfecte" în care Ungaria era " stat agricol în înţelesul strâns al cuvântului" 70?
Ungaria era o ţară agricolă şi, potrivit viziunilor conservatoare împăr
tăşite şi de jurnaliştii români, trebuia să şi rămână ca atare. Dar " modelul străin"
a pervertit o eventuală evoluţie a statului agrar Ungaria spre o emancipare
totală a ţăranului şi o economie agrară înfloritoare. " Elementele străine i-au
sugerat grandomania că Ungaria trebuie să devină stat industrial şi a căzut
victima speculaţiilor jidoveşti, care îi storc măduva din oase şi sângele din
vine. Ungaria astăzi nu mai este stat agricol [ ...] dar nici stat industrial nu a
devenit în schimb, pentru că îi lipsesc pentru aceasta toate condiţiunile. S-au
înfiinţat, ce e drept, multe fabrici, dar în ale cui mâini sunt acestea? [...] În
mâinile consorţiilor jidoveşti sau a câte unui aristocrat jidov, care se îngrijesc
ca ele să profite nu poporului ci speculanţilor privaţi" 71• " Şocul modernizării"
a determinat, ca peste tot unde modernizarea s-a produs, condamnarea indus
trializării de către o parte însemnată a societăţii, care consideră că nu există
condiţii corespunzătoare pentru un nou sistem economic. În cazul Ungariei (şi
nu numai), industrializarea pare şi mai înspăimântătoare din cauza numărului
"
mare al evreilor care s-au implicat în acest proces. Evreii nu sunt " patrioţi
şi nu urmăresc " interesele ţării", ci folosul personal. Se remarcă o atitudine
antisemită pronunţată, în concordanţă cu manifestarea antisemitismului în
68
69
70
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Telegraful Român, 9/'22 ian. 1901, nr. 2, pp. 7-8, art. " Ungaria a fost".

J1Jidem.
J1Jidem.
J1Jidem.
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aproape toată Europa. Se dă aici expresie temerii prezente în epocă referitor
la complotul evreiesc, care aspiră să deţină frâiele finanţelor în întreaga lume.
Poporul maghiar se caracterizează printr-un patriotism exemplar, căci
rar
se
găseşte
popor care să-şi fi iubit patria cu atâta căldură ca ungurul" 72• Dar
"
" , iudeo-maghiarii", care deţin rolul principal pe scena economiei
noii
patrioţi
"
"
ungare din cauza procesului de industrializare, " poartă mereu cuvântul de
patrie în gură ca să o exploateze pentru interesele lor şi să aibă o firmă pentru
murdarele lor intenţiuni"73• Ungaria este puternic apăsată de "jugul jidovesc",
care o împinge spre pieire. Aceasta este concluzia articolului preluat dintr-un
ziar german, dar care câştigă asentimentul total al redactorului Telegrafului.
Ungaria este " cu desăvârşire minată economiceşte" şi acest fapt trist
determină o altă problemă majoră cu care se confruntă economia maghiară
la începutul secolului XX: emigraţia masivă. Cauzele emigrării românilor şi a
celorlalte naţionalităţi din Ungaria în America sunt exprimate în acest " cântec"
românesc: " Firicel de salumastră/Vai săraca ţara noastră/Nu-i în stare să ne
ţie,jCă-i plină de sărăcie.jDoamne mândră-i ţara mea/Şi săracă-i vai de ea,/
Copleşită-i de nevoijŞi-necată de ciocoi,/Care ne scot din ţară afară,/Viaţa
ne-o fac mult amară" 74•
Cauzele emigrărilor masive sunt, aşadar, în opinia românilor ardeleni,
sărăcia şi corupţia, economia în criză şi clasa politică iresponsabilă şi incom
petentă. "0 bună parte din emigranţii noştri trec aşadar din cauza sărăciei,
fiindcă ţara care i-a legănat, cu ochii încruntaţi se întoarce de către ei, ca o mamă
vitregă, îi nedreptăţeşte, îi asupreşte, le ia agoniseala şi pe urmă zdrenţăroşi şi
flămânzi le arată drumul: Spre apusul stelelor/ în ţara fabricilor" 75•
Gazeta Transilvaniei reproduce in februarie 1903 un articol al lui Petru
Dobrânsky din Budapesti Hirlap, îrnpărtăşind din nou părerea unui maghiar
referitoare la realităţile economice din Ungaria. Din nou i se reproşează
economiei maghiare deschiderea spre capitalul străin, ingerinţa acestuia
ducând până la situaţia în care " statul, guvernul, justiţia nu sunt decât execu
torii creditorilor străini [. .] . Datoria statului ungar este de 4614 milioane coroane
şi adăugând la aceasta suma anuală de 60 milioane luate asupra noastră la
1867, datoria totală a statului se apropie de 6 miliarde. Datoria proprietarilor
de asemenea urcă la miliarde [ . ] " 76• Aceste datorii uriaşe au consecinte cât se
poate de nefaste: pământul este vândut străinilor, iar "veneticul nu e ca �ngurul
de demult. Ungaria nouă e cimitirul Ungariei vechi. Nu mai există adoraţia
veche a pământului. Pământul dobândit la licitaţie nu e sanctuar veneticului,
nu îi este patrie unde să trăiască şi să moară, ci este obiect de comert, marfă
.
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Ibidem.

Ibidem.

Telegraful Român, 26 ian./8 feb. 1912, nr. 10, pp. 37-38, rubrica " Foişoară", art. " Românii din
America" .
Ibidem.

Gazeta Transilvaniei, 24 ian./6 feb. 1903, nr. 18, pp. 1-2, art. "0 nouă cucerire de patrie" .
Articolul este reprodus şi comentat şi in Telegraful Român, 1/14 feb. 1903, nr. 19, pp. 1-2, art.
" Datoriile Ungarieir'.
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mobilă ... "77• Cea mai gravă consecinţă a crizei economice este, deci, înstrăi
narea " pământului ţării", de care străinul nu se simte legat afectiv şi nici nu
este dispus să se jertfească pentru apărarea sa. Criza economică duce la însăşi
decăderea patriotismului şi a sentimentului naţional, caracteristici de bază
ale maghiarilor până la acea dată. Decăderea patriotismului este convingător
argumentată prin emigrarea maghiarilor înşişi în America.
într-un articol intitulat sugestiv Lucrare cu rost'', Telegraful reproduce
"
în septembrie 1918 discursul episcopului Ottocar Prohâszka, vice-preşe
dintele Asociaţiei poporale romana-catolice din Ungaria. Cu acest discurs redac
torul ziarului se declară pe deplin de acord. Episcopul Prohâszka punctează
"
" neajunsurile de care suferă maghiarii , identificând trei principale probleme:
"
" starea de înapoiere uriaşă pe toată linia , " puterea de muncă dezorganizată
în faţa problemei de a exploata pământul" şi faptul că " poporul nu se poate
ajuta pe sine" 78• Cu toate că sistemul stărilor a fost desfiinţat, marea masă a
populaţiei Ungariei rămâne despărţită printr-o uriaşă prăpastie de elită,
populaţia rămâne incultă şi această stare de înapoiere culturală este respon
sabilă pentru dificultăţile cu care se confruntă economia maghiară: " [ . lduhul
staturilor din vechime mai dăinuieşte şi acum ca înainte cu 50 de ani. In lege
nu mai există sistema staturilor, dar în sentimente trăieşte mai departe. Pături
mari din poporaţiune sunt despărţite prin o prăpastie de poporul muncitor.
De aici se naşte neîncrederea poporului care stă la o treaptă cât se poate de jos
a culturii, ceea ce se dovedeşte din raporturile triste şi deplorabile sanitare" 79•
Situaţia economică a statului ungar este analizată în presa românească
din Transilvania din perspectiva modelelor de dezvoltare vehiculate în epocă
în ţările în curs de industrializare. Principalele carenţe ale economiei ungare
decurg, în opinia jurnaliştilor români, din eludarea caracterului agrar al
statului ungar şi evoluţia pe calea industrializării. Noile realităţi economice
permit străinilor o implicare de largi proporţii în sistemul financiar, permit
afirmarea evreilor oportunişti, care acaparează sectorul industrial şi folosesc
banii ţării în interes propriu. Această imagine este preluată de jurnaliştii români
de la conservatorii maghiari. Se observă îmbinarea conservatorismului cu o
atitudine antisemită din ce în ce mai pronunţată. în viziunea românilor transil
văneni, evreii (numiţi în presă "jidani" ) sunt cu atât mai mult de condamnat cu
cât tind să se declare maghiari la recensăminte. Conservatorismul românilor
se combină cu un populism agrar, una dintre principalele cauze ale crizei
economice fiind considerată starea de înapoiere culturală a ţărănimii, care nu
ştie cum să îşi apere interesele.
Din punct de vedere economic, imaginea Ungariei este una negativă,
românii ardeleni consideră, în acord cu o serie de gânditori maghiari, că ţara
se găseşte la marginea pră.pastiei, fiind săracă, falimentară din punct de vedere
financiar, acaparată aproape în întregime de " noii patrioţi jidano-maghiari",
care o secătuiesc de resurse în interes propriu.
.
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Ibidem.

Telegraful Român, 4/17sept. 1918, nr. 93, p. 369, art. " Lucrare cu rost".

79 Ibidem.
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Imaginea Budapestei

Locul în care se manifestă cel mai rapid şi cel mai clar efectele moder
nizării este capitala statului. Civilizaţia maghiară îşi găseşte expresia cea mai
evidentă în imaginea Budapestei. William M. Johnston afirma că, la sfârşitul
secolului XIX, Budapesta era "capitala în curs de modernizare a unei naţiuni
"
semifeudale 80• Acelaşi autor arată că după 1870 Budapesta a devenit una
dintre cele mai moderne oraşe din Europa. în 1873 cele două oraşe, Buda şi
Pesta s-au unit. De-a lungul Dunării s-au construit cheiuri de piatră, iar în 1896
Budapesta se îmbogăţeşte cu poate cea mai impunătoare clădire a sa, clădirea
Parlamentului. Restaurantele, cafenelele şi băile publice erau locuri de întâlnire
a unei lumi mai zgomotoase decât la Viena. La Budapesta a fost construit primul
metrou din Europa, iar în 1889 se introduc tramvaiele electrice. Expoziţia
Mileniului din 1896 a fost un prilej pentru Budapesta de a se prezenta Europei
ca un oraş modern81•
Frumoasa şi moderna capitală a Ungariei nu s-a bucurat de aprecierea
românilor ardeleni, care, la începutul secolului XX, subliniază o serie de
"
neajunsuri care " umbresc strălucirea Budapestei. La modernizarea capitalei
au contribuit şi evreii, care " [...] îşi arată cu mândrie capitala lor, din a cărei
"
populaţie ei formează a treia parte . E adevărat că "exteriorul acestui oraş este
splendid, orbitor, dar interiorul este deşert, plin de putrejune şi miros de cadavre
"
şi mai bine de 40.000 de familii de muncitori mor de foame 82• Budapesta (la
fel ca Bucureştiul în viziunea junimiştilor din România) este o " formă fără
"
fond , aspectul spectaculos ascunzând sărăcia celei mai mari părţi a populaţiei
capitalei. La fel ca Bucureştiul sfârşitului de secol XIX, şi Budapesta are ambiţia
de a imita Parisul, căci capitala Franţei este "idealul capitalei ungare. Pe acesta
îl maimuţăreşte în toate imoralităţile şi poate ar fi fericită dacă ar avea şi ea
"
pe Dreyfusul său . Mai mult, autorul articolului consideră că Budapesta are
"mai mult decât un Dreyfus, care sunt gata în orice moment a-şi vinde celor
"
fără patrie nu numai naţiunea, dar şi religiunea 83• Cu tot aspectul modern,
Budapesta se caracterizează printr-o moralitate decăzută. De asemenea, se
"
remarcă o atitudine "anti-Dreyfus , românii ardeleni luând indirect poziţie în
"
ceea ce priveşte " afacerea Dreyfus , problemă ce a divizat societatea franceză,
dar şi pe cea europeană în general, în două tabere: susţinătorii lui Dreyfus, în
numele principiilor liberalismului şi acuzatorii acestuia, adepţi ai naţionalis
mului cu accente antisemite.
în ceea ce priveşte aspectul capitalei, atributele modernităţii sunt
remarcate de călător încă de la intrarea în Budapesta. Ilie Marin, care călătoreşte
cu vaporul de la Viena la Budapesta, este întâmpinat la pătrunderea în oraş de
"scânteie electrice, tramvaiele din apropierea oraşului [ .. .]. La dreapta se ridică
80
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William M. Johnston, Spiritul Vienei. O istorie intelectuală şi socială (1848-1938), Iaşi, Ed.
Polirom, 2000, p. 362.
Ibidem, pp. 362-363.
Telegraful Român, 9/22 ian. 1901, nr. 2, pp. 7-8, art. " Ungaria a fost".
Ibidem.
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palatul regal neluminat, nelocuit. La stânga se deschilinea din întuneric colosul
Parlamentului, jucându-şi formele mistice, maurice, pe valurile întunecate ale
apei" 84• Palatul regal părăsit sugerează lipsa de afectivitate a împăratului-rege
faţă de capitala sa ungară. Clădirea Parlamentului, construcţia cea mai impună
toare, este considerată, în general, o clădire ,,frumoasă" şi " pompoasă" 85, dar se
subliniază risipa cu care au fost cheltuiţi banii pentru " monumentala zidire" .
Unii gazetari consideră că, după 16 ani cât a durat zidirea clădirii şi după ce
a secat vistieria statului, clădirea Parlamentului " nu este nici frumoasă, nici
corespunzătoare scopului" 86•
Dincolo de aspectul exterior al capitalei, românii ardeleni fac comen
tarii tăioase referitoare la " climatul moral" al Budapestei. Viaţa mondenă
a locuitorilor capitalei demonstrează fără drept de apel faptul că societatea
maghiară trăieşte la începutul secolului XX " Mohâcsul său moral" 87• Această
"
"
" Sodomă modernă este frământată de " felurite mizerii organice , dintre care
cea mai dureroasă este, fără îndoială, " maghiarizarea capitalei" . Germanii,
sârbii, şvabii, slovacii, românii din Budapesta au fost maghiarizaţi, după cum
arată datele recensământului din 1910.
Recensământul a dezvăluit faptul că " Budapesta este astăzi un oraş
naţional maghiar. E inima neamului unguresc, e conştiinţa cea mai vie a
m�"1driei lui naţionale. Ca prestigiu, oraşul Budapesta a ajuns să prevaleze
chiar prestigiul ţării şi societatea maghiară manifestă cu orice prilej o însufleţire
delirantă pentru acest cuib de corupţie, care a bătut în privinţa asta recordul
pe continent" 88• Dacă Budapesta este incontestabil " inima neamului unguresc" ,
ea este, fără îndoială, şi " stomacul nesăţios şi desfundat al ţării întregi" , căci
" prinosul tezaurului public intră întreg în acest stomac şi în proporţiile lui noi
citim înţelesul înfiorător al blestemului ce paşte fericirea tuturor neamurilor
"89•
din tară
,
Principala problemă a Budapestei este, în opinia românilor ardeleni,
faptul că a fost acaparată în întregime de maghiari şi transformată în simbol
al naţiunii lor. Aceasta este cauza pentru care naţionalităţile nu sunt legate
afectiv de capitala statului ungar. " Budapesta e un înfricoşat simbol pentru noi,
naţiunile nemaghiare, şi noi deslujim bine minciuna strălucirii lui orbitoare. Ne
spune acest simbol de o ocrotire vitregă, de o râvnă haină ce ne seacă forţele şi
ne fură agoniseala săracă pentru ca să o îngrămădească în Babilonul visurilor
imperialiste [ .. .] " 90• " Capitala vieţii naţionale ungureşti" nu poate să sugereze
românilor ardeleni nimic altceva decât necesitatea unei " supreme reculegeri de
84

85
86
lf7
88

89
90

Tri/mna, 12/25 apr. 1907, nr. 84, pp. 1-2, rubrica " Foiţă", art. " Un tovarăş de drum'' de ilie
Marin.
Telegraful Român, 6/19 mart. 1914, nr. 25, p. 101, art. "Să urmeze faptele" .
Idem, 19 feb./4 mart. 1902, nr. 20, p. 79, art. " Noul parlament" .
Idem, 10/23 nov. 1901, nr. 126, p. 511, art. " Două cazuri concludente" .
Tri/mna, 14/27 ian. 1911, nr. 10, pp. 1-2, art. "Rezervoriu de forţe naţionale. Evoluţia oraşului
Budapesta" .
Ibidem.
Ibidem.
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forţe şi de angajare la planuri de muncă mari şi serioase" în vederea păstrării
identitătii lor nationale91 •
Capitala' modernă şi " strălucitoare" a statului ungar nu îi umple de
mândrie pe românii din Transilvania, care nu văd în capitala " maghiarizată"
un simbol national. Dincolo de " orbitoarea strălucire" a străzilor şi clădirilor,
ceea ce răm�e esenţial pentru imaginea Budapestei este decăderea morală a
cărei descriere ne aminteşte de satira eminesciană.
THE IMAGE OF HUNGARIANS IN THE ROMANIAN NEWSPAPERS FROM
TRANSYLVANIA BETWEEN THE YEARS 1900-1918 (FIRST PART)

Summary
This study analyzes the image of Hungarians in the mentality of Romanians
in Transylvania at the beginning of the 2Qth Century. Using the main Romanian
newspapers, we tried to show in this fus part of the study how was the image of
Hungary as a state, the image of politica! structure, of the main institutions of the state
and of the people who decided the destiny of the state and of the Hungarian economy.
The Hungarians image, both in political-economical matters and cultural and
individual skills, is influenced by the self-criticism of Hungarians themselves, but
the main influence comes from the politica! situation of Romanians in Hungary as a
minority engaged in the struggle for politica! and national rights, a minority who feels
his national identity threatened with the official politics of the Magyar government.
From the images of the state to the "national" dance of Hungarians, "csardas", a1l
elements of Magyars ethnic image is influenced by the politica! perspective.
This first part of the study reveals that, for Romanians, in Hungary the principle
of the parliament is wrong understood, the Magyar liberalism and constitutionalism
are false because the minorities and the large mass of Magyars do not beneficiate by
real politica! rights because of the electoral census. The Hungarian economy is in crisis
and the capital of the state, Budapest, is an obvious example for the moral decadency
of the Magyar society.

91

Ibidem.
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AVATARURILE VIETII PROFESORULUI ŞTEFAN
LUPU ÎN ANII SOVIETIZĂRII ŞI INSTAURĂRII
COMUNISMULUI ÎN ROMÂNIA
Viorel RUS

Ne este dat să citim şi să auzim,
uneori şi azi, opinii favorabile institu
ţiilor represive ale regimului comunist din
România - securitatea, tribunalele şi închi
sorile. Manipularea izvorâtă din nostalgiile
foştilor privilegiaţi ale acestor structuri ia
forma aserţiunii slujirii de către ei a patriei
şi poporului.
Nimic mai fals! Aceste instituţii au
servit în anii comunismului nu patria, nu
poporul român cel oropsit, ci regimul dicta
torial al aşa-zisei clase muncitoare, iar apoi
regimul dictatorial al familiei Ceauşescu.
Stau dovadă milioanele de români
arestaţi, condamnaţi, sau chiar ucişi prin
forţa acestor instituţii, consideraţi duşmani
ai patriei, identificată cu Partidul Comunist,
şi ai poporului, identificat cu membrii
acestuia, ori cu privilegiaţii regimului - noua burghezie proletară. Realitatea
misiunii organelor comuniste de urmărire, anchetă, judecată şi detenţie se
evidenţiază flagrant studiind arhivele operative ale acestor instituţii.
Materialul ce urmează este rezultatul studierii dosarelor din arhiva
C.N.S.A.S. referitoare la arestarea, anchetarea, detenţia, condamnarea şi
u rmărirea operativă a eminentului profesor bistriţean Ştefan Lupu în anii
regimului comunist1. L-am compus având crezul ce poate să fie exprimat
prin motoul: " Blestemăţiile terorii trebuie cunoscute pentru a nu se mai putea
repeta niciodată".
Aduc mulţumiri domnului avocat Lucian Vonica, strănepotul profesorului Ştefan Lupu,
pentru că mi-a pus la dispozipile dosarele respective.
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1. Scurt demers biografic al profesorului Ştefan Lupu până la arestare

(1897-1952)2
Ştefan Lupu s-a născut la 29 decembrie 1897 în Rebrişoara, pe Valea
Gersei, în familia modestă cu 6 copii a pălmaşului Ilie Lupu şi a Sofiei, lucră
toare cu ziua în sat. După şcoala primară pe Gersa, a urmat Uceul Grăniceresc
din Năsăud, întreţinându-se din meditaţii date altor elevi, lucrând alături de
tatăl său la Fabrica de cherestea din llva Mică sau ca ajutor al notarilor din
Rebrişoara şi Măgura llvei. Absolvind liceul şi promovând bacalaureatul cu
medie foarte mare, în anul 1918, s-a înscris şi a frecventat Facultatea de Litere
în specialitatea română-latină la Bucureşti şi Iaşi, trecând examenul de licenţă
în anul 1924. în timpul studiilor, s-a căsătorit cu Virginia Nechiti, fiica învăţă
torului Damian Nechiti din Ilva Mică.
Până la absolvirea facultăţii a fost pedagog şi profesor suplinitor la
Năsăud şi Satu Mare, iar după obţinerea licenţei a fost numit profesor titular Ia
Liceul de băieţi din Bistriţa, predând în acelaşi timp româna şi latina şi Ia Liceul
german, Şcoala de fete şi Şcoala de ucenici.
După cedarea Ardealului de Nord prin Dictatul de la Viena, de frica
represaliilor horthyste, s-a refugiat împreună cu familia în Ardealul de Sud
aparţinător României, fiind repartizat ca profesor la Liceul de băieţi din Deva,
de unde a revenit la Bistriţa în martie 1945, ca profesor şi director la Liceul
"
" Alexandru Odobescu , până în anul 1948, după care, luându-i-se în consi
derare calităţile didactice, activitatea politică şi obştească din anii de după
război şi originea socială muncitorească, a fost numit inspector pedagogic şi
coordonator al perfecţionării cadrelor didactice din judeţ. Totul părea a se
desfăşura sub bune auspicii pentru Ştefan Lupu, mai ales că fusese iniţiatorul
constituirii " Asociaţiei de Prietenie cu Uniunea Sovietică" -(A.R.L.U.S.) în
judeţ, activase în organizaţia satelit a comuniştilor "Uniunea Patriotică" , iar ca
membru din 1946 al Partidului Social Democrat (P.S.D), devenise prin unificare
membru al Partidului Muncitoresc Român (P.M.R.).
A urmat însă scormonirea trecutului membrilor de partid prin
aşa-numitele comisii de verificare, pentru a fi excluşi " duşmanii de clasă care se

strecuraseră în partid punând în pericol puritatea acestuia " .
Deşi iniţial îi fusese confirmată calitatea de membru al partidului, la 5
mai 1950 comisia de verificare judeţeană a hotărât excluderea profesorului din
rândurile Partidului Muncitoresc Român (în fapt Partidul Comunist) acuzându-1
că " a fost membru al Partidului Naţional Ţărănesc (P.N. TJ începând din anul 1924,
deţinând în partid funcţii de conducere la nivel judeţean şi orăşenesc, a fost director
al ziarelor bistriţene " Săptămâna " şi " Năzuinţa " şi redactor responsabil şi colaborator,
în refugiul de după 1940, al ziarului "Astra Hunedoreană", susţinând politica P.N. Ţ.,
legile cu caracter rasial şi inegalitatea socială şi a ridicat în slavă pe Iuliu Maniu, cu toate
că cunoştea măsurile represive luate împotriva clasei muncitoare la Lupeni în anul 1929
şi Griviţa în anul 1933, a susţinut dictatura carlistă şi că după ce a devenit membru
2

O autobiografie amănunptl scrisă de către profesor se găseşte în Dosarul de anchetă penală
nr. 20.268/1952, pp. 51-56.
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P.M.R., ca director al Liceului "Alexandru Odobescu " din Bistriţa, a avut atitudine
împăciuitoare faţă de profesorii reacţianari precum Trăsneu şi Muthe, a fost oportunist
şi fără simţ de clasifY'.
La scurt timp după excludere, Ştefan Lupu a fost destituit din funcţia de
inspector şcolar şi trecut ca profesor la Şcoala horticolă, unde avea să profeseze
până la arestare.
II. Arestarea, interogarea şi detenţia fără condamnare (1952-1955)4

Referatul din 12 august 1952 al sublocotenentului de securitate Mişca
Ioan, în care se raporta că cercetând ziarul " Săptămâna" din 18 octombrie
1932 l-a găsit pe profesorul Ştefan Lupu figurând ca membru al Comitetului
judeţean al P.N.Ţ.-Maniu şi declaraţiile afirmative ale foştilor fruntaşi ţărănişti
din judeţ, Nicolae Moldovan şi Nicolae Onoaie, i-au fost suficiente locotenen
tului major Ştefan Racz, şeful secţiei raionale Bistriţa a Securităţii, să ordone
percheziţionarea domiciliului şi arestarea acestuia.
în baza ordinului de misiune primit în acest sens, sublocotenentul Guga
Teodor şi Petri Terente s-au prezentat la domiciliul profesorului în noaptea de
15-16 august 1952, au efectuat percheziţia şi, deşi nu au găsit nimic compromi
ţător, I-au arestat, depunându-l la securitate la ora 3 şi 30 de minute, de unde a
fost apoi dus pentru anchetă la sediul Securităţii Regiunii Cluj.
Interogatoriul condus de către sublocotenentul Chişu Ioan a fost scurt.
A durat o zi, în 2 septembrie, între orele 9 şi 30 de minute şi 13 şi 5 minute.
Profesorul a recunoscut că s-a înscris în Partidul Naţional Ţărănesc în anul 1924,
la recomandarea avocatului Pahone Vasile, şefului partidului de atunci, că în
anul 1926 a fost ales în comitetul judeţean ca secretar ce scria procesele verbale
ale şedinţelor, din anul 1933 a primit conducerea biroului judeţean de studii
până în anul 1938, când a demisionat din partid, nemulţumit de colaborarea
acestuia în alegeri cu legionarii. Fugitiv, a fost chestionat şi asupra activităţii
sale politice de după lovitura de stat din 23 august 1944, dar toate activităţile
sale puse în slujba comuniştilor nu au fost luate în considerare.
Propunerea anchetatorului a fost ca Ştefan Lupu să fie trimis în colonie
de muncă, " întrucât a desfăşurat o intensă activitate în cadrul P.N. Ţ. Maniu,
îndeplinind diferite posturi şi funcţii de canducere "5, iar prin procesul verbal
nr. 12/1952, Ministerul Afacerilor Interne (M.A.I.) a stabilit ca durata intemării
să fie de 60 de luni (5 ani n.n.). Aşa încât, după o scurtă carantină la Gherla,
profesorul a fost trimis la Canal, în colonia de muncă forţată de la Poarta Albă.
Zeci de mii de fruntaşi ai fostelor partide democratice din întreaga ţară,
în special din P.N.Ţ şi P.N.L. fuseseră arestaţi, interogaJi şi trimişi în închisori
şi lagăre de muncă sau chiar ucişi, fără condamnare, în acelaşi mod ca Ştefan
Lupu, chiar dacă asemenea acestuia nu desfăşuraseră activităJi anticomuniste.
-

3
4

Arhivele Naţionale Direcj:ia Judeţeană Bisbiţa-Năsăud (in continuare ANDJBN), fond Comitetul
Judeţean P.C.R. Năsăud - Comisiajudeţeană de verificare, dosar 12/1949-1950, f. 266.
Informaţii din Dosarul de anchetă al Securităţii nr. 20.268/1952
l!Jidem, Nota despre rezultatul cercetărilor, p. 6.
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Foştii miniştri, fostele cadre politice şi militare, foştii mari intelectuali, foştii
poliţişti şi " exploatatorii" ce îi aşteptau pe americani trebuiau anihilaţi, iar
pentru asta au fost duşi să sape Canalul Dunăre-Marea Neagră6•
III. Extinderea cercetărilor în cazul profesorului Ştefan Lupu,
simulacrul de proces şi condamnarea acestuia în anul 19557•

În anul 1954, după doi ani de muncă forţată la Canal, prin ordinul
M.A.I, Direcţia VIII, nr. 852/00745774, s-a trecut la extinderea cercetărilor
în cazul Ştefan Lupu, având ca obiect activitatea publicistică desfăşurată de
către acesta în timpul refugiului la Deva, în ziarele " Glasul Hunedoarei " şi Astra
Hunedoreană", pentru a se găsi capete de acuzare în baza cărora să fie judecat
şi condamnat.
A fost transferat de la Canal la Securitatea din Cluj pentru cercetări,
în stilul cinismului stalinist, în baza unui nou mandat de arestare preventivă,
datat 13 august 1954, deşi era arestat din anul 1952 şi acuzat că " în calitate de
scriitor, a contribuit prin scris la susţinerea războiului contra Uniunii Sovietice ", fapta
fiind încadrată la crimă împotriva păcii, art. 2 lit. c. al Decretului lege nr. 207/1948,
pedepsită cu muncă silnică pe viaţă"8•
De data aceasta interogatoriile, conduse de către locotenentul Ghirean
Ioan, au fost îndelungi, între 15 iunie şi 20 iulie 1954, ţinând uneori zile întregi.
Totul a fost reluat ca şi cum nu ar fi existat o altă anchetă. Concluziile ancheta
torului, avizate de către şeful organului de anchetă, căpitan Gruia Manea, erau
acelea că " în calitatea sa de publicist, profesorul, prin articolele din ziare a întreţinut
permanent spiritul naţionalismului şi fascismului în rândurile populaţiei din oraşul
Deva şi în special în rândurile elevilor, căutând să sădească ura şi dispreţul faţă de
Uniunea Sovietică'19• Faptele se considerau confirmate prin fotocopii anexate
după câteva articole de ziar.
În baza acestor acuzaţii, procurorul Nicolae llie de la Procuratura
Generală, secţia 3-anchete, emitea un nou mandat de arestare pe numele lui
Ştefan Lupu, la 11 septembrie 1954 (un nou mandat de arestare a arestatului!?),
cu indicaţia ca acesta să fie încarcerat la Penitenciarul Jilava din Bucureşti,
elaborând abia la 6 noiembrie ordonanţa de trimitere în judecată.
Procesul desfăşurat la Tribunalul Capitalei, Colegiul 1 Penal, sub preşe
dinţia lui Petre Sârbulescu, a început la 15 decembrie 1954. În cadrul proce
sului, în interogatoriu, Ştefan Lupu s-a apărat arătând că în articolele la care
face referire acuzarea n-a susţinut războiul împotriva Uniunii Sovietice ci
doar redobândirea Ardealului de Nord, iar pasajele care ar adeveri acuzaţiile
împotriva sa nu au fost scrise de către el, ci introduse de către organele cenzurii
6

7

9

Tema canalului ca motiv literar, după care ideea deschiderii acestuia ar fi aparţinut lui Stalin,
ca indicaţie dată lui Gheorgiu-Dej pentru a scăpa de " cadrele burgheze" prin exterminare,
este prezentă la Marin Preda. in Cel mai iulrit dintre piimânteni, Ed. Cartea Românească, 1980,
voi. 1, p. 196.
Informaţii din "Dosarul de anchetă" rn. 1878/1954.
Tbidem, p. 90.
Ilridem, pp. 127-128.
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fără consimţământul său. Avocatul profesorului, Militici Jean, numit din oficiu,
a cerut termen pentru a dovedi prin probe scrise şi martori nevinovăţia acuza
tului. Termenele următoare de desfăşurare a procesului au fost în 9 martie
1955, iar pronunţarea sentinţei s-a făcut în 15 martie 1955.
Au depus mărturii scrise în favoarea lui Ştefan Lupu, legalizate
prin notari publici, un număr mare de oameni, între care foştii săi elevi:
Ruscău Ioan - locotenent major activ în armată, Rusu Constantin - medic în
Bucureşti, Ioniţă Gheorghe - inginer în Bucureşti; foşti colegi, precum Adam
Nagy - procuror în oraşul Brad; profesorii din Bistriţa - Podani Constantin,
Constantinescu Ioan şi Selişteanu Ioan, contabilul şef al Spitalului din Bistriţa,
Gagea Octavian - fost secretar al organizaţiei " Apărarea Patriotică" dar şi
profesorii din Deva: Sirca Liviu, Agaton Ioan, Cotuţiu Publiu şi Avram Ilarion.
Cu toţii au susţinut că Ştefan Lupu nu a fost profesor şi publicist cu vederi
antidemocratice, naţionaliste şi fasciste.
Singurul martor care a fost lăsat să depună mărturie în şedinţa de
judecată din 9 martie 1955 a fost plutonierul major şef Bichea Augustin. Acesta
a evidenţiat atitudinea antifascistă a profesorului printr-o întâmplare din anul
1943 când, lucrând la comenduirea pieţei în Deva, a primit de la doi agenţi
secreţi o notă informativă în care se arăta că Ştefan Lupu " a adus injurii la adresa
hitleriştilor şi în spedal la adresa lui Hitler, spunând printre altele că: aceşti teutoni
sălbatici tind să ocupe lumea prin forţă şi urmăresc nimidrea neamului românesc, dar
nu-şi vor ajunge scopul fiindcă Dumnezeu nu le va ajuta "10• Martorul a susţinut că
nu a înregistrat ci a ars nota, dându-şi seama că aceasta îi putea aduce profeso
rului mari sancţiuni, cunoscându-1 şi înţelegându-i durerea ca refugiat, prici
nuită de actul nedrept semnat la Viena.
Cu toate mărturiile favorabile, sentinţa penală nr. 350 a Tribunalului
Capitalei, dată la 12 martie 1955, a condamnat acuzatul la 3 ani temniţă grea,
10 ani interdicţie şi confiscarea averii, pentru infracţiunea de " crimă împotriva
păcii" , prevăzută în art. 2 lit. c şi art. 4 din Decretul 207/1948, combinat cu art.
137 Cod Penal.
I se computa prin sentinţă arestarea preventivă, începând cu 15 august
1952. Ce surpriză! După ce în august 1952 a fost arestat prin proces verbal al
M.A.I. pentru apartenenţă la P.N.Ţ., în 1955 se statua că de fapt atunci fusese
arestat pentru crimă contra păcii. Ce mistificare a realităţii! Se dorea ascunderea
arestării ilegale din 1952, fără judecată, sau instanţa, conştientă de nevinovăţia
acuzatului, a vroit să-i uşureze situaţia, sau poate şi una şi alta, pentru că practic
prin computare îi mai rămâneau de executat 5 luni de detenţie.
Recursul înaintat Tribunalului Suprem - Colegiul Penal, care s-a
judecat la 26 mai 1955 a fost respins, menţinându-se acuzaţia activităţii de
susţinere şi continuare a războiului contra Uniunii Sovietice şi condamnarea
dată de tribunal. Pentru executarea pedepsei rămase, emiţându-se formal un
nou mandat de arestare, a fost transferat la Penitenciarul din Oradea, de unde
Ştefan Lupu a fost eliberat în ziua de 14 august 1955, fiind obligat să semneze
10

IUidem, p. 57.
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următoarea declaraţie: " La punerea mea în libertate din Penitenciarul Oradea am
luat la cunoştinţă de faptul că nu am voie să divulg nimănui, nimic în legătură cu
locurile de deţinere pe unde am trecut şi nici despre persoanele încarcerate. Deasemenea
nu voi comunica nici scris şi nici verbal rudelor sau altor persoane despre deţinuţii
rămaşi în Penitenciarul Oradea. În cazul în care nu voi respecta cele arătate mai sus,
sunt pasibil de a suporta rigorile legilor R.P.R. " 11 •
IV. Marginalizat, trecut în evidenţa Securităţii ca suspect în problema
P.N.Ţ., înconjurat de informatori şi urmărit ca duşman al regimului comunist

Revenit în familie, acasă la Bistriţa, la domiciliul declarat pe strada
13 decembrie, nr. 47, Ştefan Lupu s-a văzut lipsit de orice mijloace financiare
de existenţă şi doar cu o singură certitudine. Conform unui angajament ce îi
fusese pus în faţă şi îl semnase la eliberarea din Penitenciarul Oradea, trebuia
să se prezinte in fiecare lună la miliţia din oraş pentru a fi chestionat asupra
activităţii sale din luna anterioară.
A reuşit totuşi, cu ajutorul unor foşti elevi şi colegi cu suflet bun, ca
după câteva luni să fie încadrat ca bibliotecar la Şcoala Medie Mixtă Bistriţa
(actualul liceu " Liviu Rebreanu" ), ocupaţie cu mult sub pregătirea sa, cu un
salariu diminuat substanţial. Apoi, după anul 1958, un timp i s-a permis să
predea numai limba latină, iniţial 5 ore la Prundu Bârgăului, cu navetă, şi abia
mai târziu a putut preda specialitatea sa principală, limba şi literatura română,
la Liceul mixt şi Şcoala de cooperaţie din oraş.
În spiritul tezei marxist-leniniste a luptei de clasă, autorităţile comuniste
ale vremii 1-au neîndreptăţit pe profesorul Ştefan Lupu, dar colegii şi elevii,
cunoscuţii şi prietenii 1-au respectat şi venerat, manifestându-şi admiraţia faţă
de acesta în momentele deosebite ale vieţii lui.
Când la împlinirea a 60 de ani, în ziua de 29 decembrie 1957, Ştefan
Lupu a fost omagiat şi sărbătorit în colectivul didactic al liceului, profesorul
Vasile Parasea, fostul său elev, ţinând un toast, a spus printre altele: " cu o cultură
vastă în domeniul limbii române, a limbii latine şi istoriei, cu o memorie ce şi astăzi
este vrednică de invidiat, baciul Fănică este un intelectual de elită. Nu numai şcoala pe
care o serveşte de mai bine de trei decenii şi oraşul Bistriţa, în care a stat cea mai mare
parte a vieţii, recunoaşte într-însul o personalitate distinsă, pregătită în modul cel mai
serios pentru a preda cunoştinţe chiar la Universitate, unde, de altfel a fost chemat în
mai multe rânduri. Neamul nostru întreg, prin foştii lui elevi, îi recunoaşte meritele
şi îl situează printre valorile sale cele mai înalte''12; iar la banchetul din 1 februarie
1969, prilejuit de pensionarea profesorului, după 48 de ani de activitate, colegul
acestuia, Ştefan Ursu a compus şi i-a recitat o odă13•
Pentru organele de miliţie şi securitatea comunistă, Ştefan Lupu
a continuat să fie, totuşi, până la moarte, un posibil duşman al regimului,
Il
12

13

Ibidem, p. 3.

Manuscris din arhiva familiei prof. Ştefan Lupu, Apud Nicolae Trifoiu, Gabriela Linul, Dai
năsăudeni: profesorii Ştefan Lupu şi Ştefan Unul, Ed. Napoca Star, Ouj-Napoca, 1999, p. 17.

Ibidem.
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supravegheat ca " suspect în problema P.N. Ţ", înconjurat de informatori şi
urmărit pas cu pas14•
înscrierea profesorului în evidenţa activă" , la nr. 836, ca suspect
"
"
în problema P.N.Ţ. " , s-a făcut la propunerea locotenentului Bama Lazar, cu
aprobarea şefului securităţii, căpitanul Zapa Nicolae, în baza materialelor
primite de către Securitatea din Bistriţa de la organul de Securitate al Regiunii
Cluj şi a unor investigaţii făcute de către locotenentul major Szekely Ioan,
concretizate într-un raport amănunţit, datat la 1 decembrie 195615•
Imediat s-a început urmărirea acestuia prin informatori recrutaţi din
anturajul său. în perioada anilor 1961-1964, Ştefan Lupu era în vizorul a doi
informatori, cu numele de cod Gheorghe Cuciurenu - care primise de la căpitanul
Moraru Vasile sarcina de a raporta care era poziţia profesorului faţă de " reali
zările regimului" şi în general atitudinea lui, şi Bradu Cornel care raporta
atitudinea profesorului şi legăturile acestuia cu alţi intelectuali şi cu elevii, în
baza misiunii primite de la căpitanul Frenţ Victor.
Iată fragmente din două note informative ale lui Cuciureanu şi Bradu,
cu conţinut şi aprecieri diferite faţă de " obiectiv" :
Gheorghe Cuciurenu -16 decembrie 1962: " ... în sala profesorală se aşează
lângă masă, lângă sursă şi studiază multe cărţi latine şi române. Astăzi lucrează la
o lucrare despre viaţa culturală a Bistriţei din trecut şi caută să dovedească trecutul
glorios al Bistriţei, că au fost oameni mari în oraş. Discută cu colegii lui numai despre
diferite anecdote, mai puţin despre lucruri serioase şi aproape deloc despre politică şi
despre realizările regimului. Niciodată n-a fost auzit vorbind despre evenimente inter
naţionale şi cele interne, parcă ar fi străin de tot. De ceilalţi colegi nu este apreciat ca
om de merit, toţi îl desconsideră. Are prietenii mai mari cu profesorul Titieni Leon şi
cu Dănilă Leonida "16•
Bradu Cornel -18 decembrie 1964: " ... Este un profesor talentat şi bine
pregătit, în tinereţe s-a ocupat şi cu publicistica literară. Starea materială - pensia de
bătrâneţe. Este căsătorit cu doi copii din care o fată i-a murit tânără, fiind căsătorită
cu maiorul militar de administraţie Buta, iar cealaltă fiică este funcţionară la O.C.L.
Comerţ Mixt Bistriţa. De la fiica decedată are doi nepoţi, copii talentaţi, crescuţi de
susnumitul, astăzi studenţi lafacultate. Nu i se cunoaşte activitatea politică din trecut,
iar după 1944 a fost înscris în P.S.D. - Bistriţa. A fost internat politic aproape doi ani
(sic!), iar după eliberare a fost rechemat la catedră până la pensionare. Este sociabil şi
stimat în rândurile intelectualilor şi foştilor săi colegi şi elevi "17•
Diferenţa de conţinut din cele două note informative este vizibilă.
Explicaţia provine nu numai prin faptul că autorii şi ofiţerii de securitate ce ii
recrutaseră pe informatori erau diferiţi, ci şi prin statutul de " suspect pasiv" al
orânduirii comuniste, pe care profesorul îl dobândise în evidenţele securităţii.
-

14
15
16

17

Pentru perioada vieţii profesorului de după eliberarea din inchisoare, folosim informaţii din
dosarul 27.'273, fond Operativ al Regionalei M.A.I. Cluj, secţia " C", voi. L 19 file.

Ibidem, pp. 5-6.
Ibidem, p. 4.
Ibidem, p. 8.
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Date fiind abuzurile săvârşite până în anul 1964 la înscrierea în
evidenţe, urmărirea şi chiar arestarea multor români oneşti, din ordinul şi sub
îndrumarea cadrelor K.G.B.-iste ce conduceau Securitatea şi datorită excesului
de zel al unor securişti analfabeţi şi fără pregătire de specialitate, dar de origine
muncitorească, după " Declaraţia din Aprilie" a Partidului, a început o acţiune
de clarificare a situaţiei fiecărui suspect şi trecerea celor care se considera că nu
mai constituiau un pericol deosebit pentru orânduire în evidenţa " pasivă" 18•
De altfel, era şi costisitor şi mult de lucru pentru Securitate să urmărească prin
sistemul informativ sutele de mii de " suspecti activi" din evidente19•
Aşa s-a întâmplat şi cu profesorul Ştefan Lupu. La 27 noiembrie 1964,
căpitanul Frenţ Victor înainta superiorilor săi un raport cu următorul conţinut
" Numitul Ştefan Lupu de 67 de ani este profesor pensionar. A fost luat în evidenţa
operativă pentru activitatea lui în P.N. Ţ. În prezent nu ne este semnalat cu manifestări
duşmănoase. Fiind audiat de organele noastre în problema reconstituirii schemelor de
organizare în 1963, cât şi pentru clarificarea unor suspecţi în anul 1 964, acesta în
mod sincer a dat declaraţii despre activitatea acestora, dând prin aceasta un sprijin
organelor noastre. La şcoala medie unde a predat este apreciat ca profesor bun. Consider
că acesta, în prezent, nu prezintă pericol pentru societatea noastră şi propun a fi trecut
în evidenţa pasivă"20• în aceeaşi zi a fost adoptată hotărârea corespunzătoare
propunerii, aprobată de către şeful Serviciului Raional de Securitate, maior
Zăpârţan Nicolae, ce a primit la 2 decembrie 1964 avizul lt. colonelul Pleşiţă
Nicolae - şeful direcţiei regionale de securitate Cluf1•
Adevărul este că Ştefan Lupu nu prezentase niciodată un pericol
pentru regimul comunist. Cu toate acestea, fără a se ţine cont de activitatea sa
profesională şi politică de după război, a fost arestat şi trimis, fără condamnare,
pentru a efectua muncă silnică la Canal, pentru simplul motiv că fusese un
timp, între cele două războaie, secretar de şedinţe (scria procesele verbale) al
conducerii judeţene a P.N.Ţ.-Maniu. După mai bine de 2 ani de Canal, pentru
a se acoperi nelegalitatea arestării, i s-a întocmit un dosar penal fictiv, a fost
acuzat de " crimă contra păcii" şi condamnat la 3 ani temniţă grea.
Noul statut de " suspect pasiv" al profesorului, începând cu anul 1964,
a însemnat desigur o uşurare a situaţiei sale socio-profesionale. Uşurarea venea
însă târziu, când era deja pensionar, după ce timp de 12 ani din viaţă fusese
damnat de către regimul ce se pretindea de democraţie populară, margina
lizându-1, urmărindu-1 şi uzându-i sănătatea.
A trecut în nefiintă la 12 iulie 1973. A rămas în amintirea tuturor celor
care 1-au cunoscut şi s-au format ca oameni sub influenţa sa, ca un dascăl cum
puţini au fost, ca un intelectual de marcă şi un bun român, urgisit în vremurile
care au venit peste ţară prin sovietizare şi instaurarea dictaturii comuniste.
1

1

1

18
19

20
21

Despre acpunea de " periere" a suspecţilor in raionul Bistriţa, vezi: Ion Mânzat, Ecauri din
Zigzag - urile vieţii, vol. Il, Ed. MesageruL Bistriţa, 2010, pp. 37-42.
Este de observat că Ştefan Lupu avea in rândurile " suspecţilor activi" din raionul Bistriţa
dosarul cu nr. curent 836, iar la nivelul regiunii Ouj dosarul său avea nr. curent '27.273.
Dosar nr. 27.273, p. 34.
Ibidem, pp. 39-40.
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THE LIFE AVATARS OF PROFESSOR STEFAN LUPU DURING SOVIET
AND EARLY COMMUNIST YEARS IN ROMANIA
Abstract
The present study is a result of the research made by the author of the existing
files from the National Council for Studying the Security Service Archives, referring
to the arrest, interrogation, detention, conviction, as well as the operational pursuit
by the Security Service of the eminent teacher Stefan Lupu from Bistrita, during the
communist regime.
Arrested because between the two world wars he had been a seance secretary
for the District Committee of the National Peasants Party - Maniu, the professor was
compelled, without being convicted, to do three years of forced labour at the Danube
- Black Sea Channel, in the Poarta Alba colony. After two years of detention, somehow
willing to be legit, the communist security invented some accusations for Stefan Lupu
relying on his publicist activity, which led to three years ofheavy jail, 10 years interdiction

and confiscation of all his fortune, being charged with crime against peace11• Released
11

from prison after having served his term, he was marginalized, surrounded by informers

and pursued as enemy of the communist regime up to his death.
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"
"G RANITA NĂSĂUDEANĂ SAU PERENITATEA
UNEI MENTALITATI. PERSPECTIVA
ISTORIOGRAFICĂ II (2006-2010)
f

V

V

Adrian ONOFREIU
Demersul nostru în consemnarea a ceea ce s-a scris referitor la
"
" graniţa năsăudeană continuă preocupările care s-au materializat în acest
domeniu, până în anul 2005. El este susţinut şi motivat de un recent studiu,
aplicat la ceea ce a realizat cercetarea istorică din srrăinătate, referitor la
acest subiect1 .
De asemenea, multitudinea lucrărilor de specialitate, a studiilor din
publicaţii periodice, cât şi a unor încercări monografice ne-au întărit convin
gerea că acest subiect este viu, se reactualizează permanent şi oferă o arie
largă de investigare istoriografică. De aici, şi nevoia de a prezenta imaginea
acestor eforturi în perioada ce a urmat primului demers în această direcţie2•
Deosebirea constă în faptul că în prezentul studiu am pus accentul
pe consemnarea apariţiilor care au un anumit mod şi nivel de abordare
a subiectului, prin prisma calităpi şi a motivaţiilor pentru care au fost
realizate. De aceea, încercările - temerare, de altfel - a unor pasionaţi de
trecut, concretizate mai ales în aşa numitele " monografii" de localităţi, sunt
doar consemnate în anexă3•
Privită din punct de vedere retrospectiv, perioada de după anul 2005 se
caracterizează în primul rând, prin abordarea în mod sistematic a unor subiecte
din conceptul de " graniţă", motivat de realizarea unor lucrări de doctorat sau
pe anumite teme din trecut, bine definite.
Deşi foarte documentat, studiul are insil lacune in ceea ce priveşte istoriografia naţională in
această problemă; Josef Wolf, Graniţa militară din Transilvania şi din Banat (1762/64-1851/13),
in volumul " Călător prin istorie. Omagiu profesorului LIVIU MAIOR la implinirea vârstei de
70 de ani", cordonatori Ioan Bolovan şi Ioan-Aurel Pop, Academia Română, Centrul de Studii
Transilvane, Cluj-Napoca, 2010, pp. 83-113; vezi şi Vasile Tutula, Graniţa militară de sud şi
sud-est a Imperiului Habsburgic (1522-1881), in " Arhiva Someşană" (in continuare " AS"), seria
m, VI, 2007, pp. 295-303.
Adrian Onofreiu, Graniţa năsăudeană sau perenitatea unei mentalităţi. Perspectivă istoriografică,
in "Anuarul Asociaţiei profesorilor de istorie din România - filiala Bistriţa-Năsăud" (in
continuare, " APIR" ), Bistriţa, 1, 2006, pp. 219-225.
Pentru " cum s-a scris" istoria graniţei până în 2005, vezi Ioan Baca, Adrian Onofreiu,
Cansideraţii cu privire la tratarea aspectelor geografice şi istorice în monografiile " Graniţei niisăudene ",
in Ibidem, Il, 2007, pp. 227-237.
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1.1. Izvoare documentare

O primă direcţie a fost aceea de a continua efortul de publicare a surselor
documentare4• Această direcţie este reprezentată, în primul rând, de o reeditare
a unei lucrări de sinteză - o viziune integratoare - a societăţii năsăudene din
"
perioada Districtului Năsăud, cu echivalent în "Cronica Haţegului publicată
de Nicolae Iorga şi în statutele unor mari sate secuieşti, scoase la lumină de
Imreh Istvân, latură care surprinde totalitatea aspectelor reglementate prin
porunci ale Primăriei năsăudene, de la cele privind munca pământului, până
la frecventarea şcolii, a bisericii, la pedepsele pentru încălcarea regulilor de
conduită morală, la organizarea internă a comunităţii, în concluzie, o radio
grafie transversală şi de ansamblu a comunităţii năsăudene5•
Atenţia acordată reglementării proprietăţii, în special a celei comune,
reprezentată de munţi şi păşuni alpine şi soluţionarea acesteia în perioada
existenţei Districtului Năsăud este redată într-o lucrare cu un caracter
documentar definitoriu. Rezultat al unei serioase investigaţii arhivistice, aici se
reconstituie derularea în timp a procesului îndelungat, întortocheat, costisitor de
redobândire a proprietăţii foştilor grăniceri. Pornind de la rezoluţia împărătească
de la Laxemburg din 27 august 1861, documentul de bază care a fost utilizat în
soluţionarea acestei probleme, în lucrare sunt redate o serie de documente - mare
parte din ele inedite - printre care amintim: importante declaraţii şi protocoale
ale comunităţilor năsăudene, acte juridice ale autorităţilor, importantele petiţii
din anul 1865 adresate guvernului şi monarhului, contractul din 12 martie 1872,
interpretări ale rezultatelor obţinute, datorate atât reprezentanţilor grănicerilor,
cât şi autorităţilor, în calitate de partener de confruntare.
Un set aparte il reprezintă sentinţele/ deciziile emise de Comisia
regulatoare de proprietate pentru comunele foste grănicereşti, unde sunt
consemnate separat, cu precizarea exactă a întinderii în iugăre şi stânjeni cadas
trali, grădinile, arabilele, fâneţele, păşunile, pădurile, locurile neproductive din
interiorul hotarelor; separat, munţii sau părţile de munţi aparţinătoare satelor,
dar aflaţi în afara hotarelor lor, cu menţionarea vecinătăţilor; separat, diverse
izvoare de venituri: mori, cârciumi, gatere, vămi, dreptul de măcelărit, de
vânat, de pescuit, fiecare cu venitul, interdicţiile, reglementările lui.
Privite la un loc, cele două părţi ale lucrării, care se completează fericit
una pe cealaltă, alcătuiesc o documentaţie foarte bogată şi variată, în care cea
mai mare parte a sa este nouă, indispensabilă cunoaşterii realităţilor economice,
şi nu numai, ale ţinutului Năsăudului în a doua jumătate a secolului XIX6•
Despre interesul pentru acestea la Adrian Onofreiu, Preocupări privind arhivele în zona "graniţei
militare" năsăudene până la 1918, in " AS", VII, 2008, pp. 269-292.
Poruncile Primăriei Năsăud 1863-1867 (studiu introductiv, note şi text de Simion Lupşan şi
Adrian Onofreiu), Editura Fundaţiei "George Coşbuc", Năsăud, 2000; ediţia a II-a, revăzută şi
intregită, 2006.
Contribuţii documentare referitoare la situaţia economică a satelor năsăudene în a doua jumătate a
secolului al XIX-lea (volum ingrijit de Simion Lupşan, Adrian Onofreiu), Editura Mesagerul,
Bistriţa, 2007. Vezi detalii ale activităţii Comisiei şi a conţinutului documentelor elaborate şi
la Adrian Onofreiu, Consideraţii privind redobândirea proprietăţilorgrănicereşti în perioada Districtului
266

www.cimec.ro

"Graniţa năsăudeană" sau perenitatea unei mentalităţi. Perspectivă istoriografică II (2006-2010)

Ca o continuare şi completare a problematicii proprietăţii se înscrie
şi lucrarea care descrie in amănunt realităţile geografice şi toponimice de la
sfârşitul secolului al XIX-lea. Aflăm aici consemnate alfabetic, denumirea porţi
unilor de hotar, atât a celui intravilan, cât şi a celui extravilan, păşuni şi munţi.
Pe lângă bogăţia toponimelor, sunt interesante aprecierile asupra capacităţii
de recoltă a pământului sau de hrănire a animalelor, măsurate in care de fân,
zile de arătură, număr de animale pentru păşunat, izvoare de apă, relief şi condiţii
climatice. O descriere integrantă şi integrată a arealului fizice-geografic şi
agricol-pastoral a teritoriului fost militarizaf.
Oarecum asemănător, prin consistenţa acordată problemei proprietăţii
este studiul, de data aceasta, individualizat la nivelul unei instituţii funda
mentale a zonei, Fondurile grănicereşti. Pe lângă aspecte ale devenirii istorice,
partea relativă la proprietate oferă un model de analiză a acesteia, detaliat până
la dimensiunea stânjenilor pătraţi, a provenienţei-intotdeauna documentat!, a
modelelor de urmat in administrare8•
Implicarea bisericii, ca instituţie fundamentală in zonă, in probleme
şcolare este descrisă intr-un recent volum de documente privind momentele
importante ale instituţionalizării cadrului de organizare şi funcţionare a
acestuia, prin prezentarea aspectelor referitoare la premisele normative şi
legislative, importanţa educaţiei şi instrucţiei - conţinutul practic al învăţării,
Preparandia confesională, învăţătorii şi circulaţia cărţii9•
Năsăud (1861-1876), in "APIR", 3, 2008 pp. 213-223; Idem, Contribuţii dorumentare privind evoluţia
procesului de restituire a proprietăţilor grănicereşti în perioada 1862-1866, in "AS', seria IIL VIIL 2009,
pp. 13-51. Idem, Structura şi organizarea proprietăţii funciare în zona rurală a Districtului Năsăud
(1861-1876), in Relaţia rural-urban: ipostaze ale tradiţiei şi modernizării, coordonatori Iosif Marin
Balog, Rudolf Gr1if, Ioan Lumperdean, Ed. Presa Universitară Oujeană, Ouj-Napoca, 2010,
pp. 427-444.
Nestor Şimon, Dicţionar toponimie, volum ingrijit de Ioan Mureşan, Adrian Onofreiu, Mircea
Pr�, Ed. Napoca-Star, Ouj-Napoca. 2f/Jl. Menţionăm aici şi diferite aspecte particulare din
consemnările documentare referitoare la proprietate, in special la atitudinea faţă de aceasta,
văzută ca "prima lege" şi baz.li a existenţei de zi cu zi; vezi Ioan Bâca, Adrian Onofreiu, Dimensiuni
etnorulturale şi social-economice în cadrul districtului năsăudean, in Studii şi cercetări etnoculturale"
"
(in continuare SCEB"), Bistriţa, XI, 2006 pp. 381-395; Idem, Aspecte partirulare privind modul de
"
delimitare a unei autorităţi administrativ-teritoriale din cadrul districtului năsăudean. Studiu de caz
comuna Tiha-Bârgăului, in Ibidem, Xll, 2f/Jl, pp. 189-197; Adrian Onofreiu, Contribuţii dorumentare
privind caracterizarea Jwtarului satelor năsăudene la mijlocul secolului XIX in Ibidem, pp. 179-187;
Idem, Mentalitatea năsăudeană în dorumente de arhivă, in Ibidem, XI, 2006 pp. 13-18; Idem, Contribuţii
dorumentare privind situaţia economică a localităţii Rodna în a doua jumătate a secolului XIX in Cetatea
"
Rodnei", Editor Muzeul Etnografic şi Mineritului Rodnean, IV, nr. 31-36, ianuarie-iunie 2fiJ7,
pp. 13-15; nr. 37-42, decembrie 2f/Jl, pp. 17-21; Idem, Date statistice privind situaţia economică a
localităţilor din Valea Rodnei în a douajumătate a secolului al XIX-lea, in Ibidem, anul V, nr. 11, decembrie
2008 pp. 3-7; Idem, Descrieri inedite privind Jwtarul Rodnei în a doua jumătate a secolului XIX, in Ibidem,
anul V, nr. 10, aprilie 2008 pp. 9-11.
Idem, Nestor Şimon - Deductiune istorică despre înfiinţarea fondurilor scolastice, in SCEB", 15,
"
2010, pp. 211-305.
Mirela Andrei Popa, Mariana Aurelia Dan, Şcoală şi biserică. Circularele şcolare din Vicariatul
Rodnei (1850-1918), voi. L Ed. Argonaut, Ouj-Napoca, 2008. Volumul cuprinde circularele
şcolare din perioada 1850-1890, valorificând documente din fondurile Vicariaatul Rodnei şi
,

,

,

,

,

,

,
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Iar câteva din mărturiile documentare pe această temă oferă o altă
viziune - mai puţin convenabilă, dar la fel de reală ca şi cea uşor exaltată de
până acum - datorită faptului că au fost consemnate de oameni care aveau ca
principală misiune asigurarea bazei materiale a învăţământului, juzii cercuali,
inspectorii şcolari sau căpitanul suprem, acesta din urmă, în calitate de adminis
trator al sistemului de învătământ10•
"
" Cronica existenţială a Regimentului de graniţă de la Năsăud este
"
" rescrisă prin publicarea unuia din izvoarele care a servit apoi - aşa cum arată
editorii - istoricilor care au scris ulterior pe această temă. Ea cuprinde manus
crisul unui căpitan din regiment, Karl Klein, finalizat în 1867 şi " depozitat" în
arhive, după o " prelucrare" a celor care au scris despre acest subiect.
Lucrarea confirmă şi întăreşte aserţiunea potrivit căreia începând
cu secolul XVIII, românii din Imperiul Habsburgic încep să se mişte în plan
religios, educaţional şi militar, îşi caută originea şi individualitatea, după
�are emit pretenţii justificate la egalitate, la recunoaşterea politice-naţională.
In această direcţie a venit şi oferta Vienei, care a pretins în schimb loialitatea.
întreaga epopee descrisă în lucrare - deşi o înşiruire de lungi confruntări
militare la care au participat românii năsăudeni - are în centru tocmai această
loialitate, pe care o probează din plin11•
Cei care s-au situat în fruntea comunitătilor
şi a institutiilor funda
'
mentale ale zonei, ca entitate de sine stătătoare, prin implicarea' lor în toate
momentele importante ale evoluţiei societăţii grănicereşti în perioada analizată
personalităţile beneficiază de o analiză pertinentă într-un volum cu caracter
documentar.
Alcătuit din două părţi distincte care se completează reciproc, volumul
cuprinde în prima parte, un manuscris atribuit de editori fostului proto-notar
districtual, Nicolae Bejan, care a creionat portretele a 195 de ofiţeri, învăţători,
1

-

10

-

Protopapiatul greco-catolic Bistriţa, aflate în păstrare la Serviciul Judeţean Bistriţa-Năsăud al
Arhivelor Naţionale.
Adrian Onofreiu, Şcoala din Districtul Năsăudului în a doua jumătate a secolului al XIX-/ea - între
deziderat şi realitate, în " SCEB", 14, 2009, pp. 13-54; vezi şi Mirela Andrei Popa, Şcoala confesională
nilsăudeană în timpul regimului politic dualist austro-ungar, în " AS", V, 2006, pp. 107-119; Aurelia
Dan, Dinamica populaţiei şcolare pe teritoriul fostului Regiment II românesc de graniţă între anii
1858-1866, în Ibidem, VI, 2007, pp. 79-93; Idem, Aspecte ale infrastructurii şcolare năsiiudene în
perioada regimului liberal austriac, în "APIR", 1, 2006 pp. 69-77; Idem, Educaţie şi disciplină la
Gimnaziul din Năsăud, în Ibidem, 2 ,2007, pp. 98-110; Idem, Repere demografice şi statistice privind
dinamica populaţiei din şcolile grănicereşti năsiiudene în perioada 1867-1880, în " AS", seria III,
VIII, 2009, pp. 117-128; Oaudia Septimia Peteanu, Raportul lui Moise Panga privind rezultatul
examenelor desfăşurate în şcolile năsiiudene în anul 1852, în " AS", VII, 2008, pp. 33-56.
Ioan Bolovan, Adrian Onofreiu, Contribuţii documentare privind istoria regimentului grăniceresc
năsăudean, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2006 Lucrarea este prezentată şi în sinteză; Idem,
Din nou despre regimentul grăniceresc român năsăudean, în Reconstituiri istorice, Idei, Cuvinte,
Reprezentări. Omagiu profesorului Iacob Mârza (editori Ana Maria Roman-Negoi, Tudor Roşu),
Aetemitas, Alba-Iulia, 2006, pp. 391-407, cât şi prin " decuparea" fragmentului referitor la
participarea grănicerilor năsăudeni la bătălia de la Arcole, din 1796; Idem, Grănicerii români
pe podul de la Areale, în "Magazin Istoric", anul XLill, m. 11, (512), noiembrie 2009, pp. 82-86;
"
"Secvenţe din anii 1848-1849, la Adrian Onofreiu, Leontin Luchi - mărturii inedite despre
Revolu,tia de la 1848-1849, în " AS", VII, 2008, pp. 137-150.
,

11

.
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preoţi, funcţionari din perioada " graniţei militare" , cu extensie temporală şi pe
parcursul perioadei ce i-a urmat, şi accentul pe implicarea acestora în destinul
graniţei. În partea a doua sunt redate răspunsurile a 21 de parohii greco-catolice
la chestionarul lansat în anul 1863 de vicarul Grigore Moisil, pentru a păstra vie
memoria înaintaşilor şi a contribui la scrierea proiectatei istorii a Regimentului
de graniţă năsăudean.
Sunt mentionati nu numai " indivizii din teritoriul fostului al II-lea
Regiment Român' de raniţă, acum Districtul Năsăudului, ieşiţi din şcolile
năsăudene şi aplicaţi în oficiu în decurs de 100 de ani" , ci şi informaţii preţioase
despre vechimea existenţei localităţilor, numărul populaţiei la momentul
întocmirii tabelelor, funcţiile deţinute ca preoţi, docenţi, persoane bisericeşti,
ofiţeri de ştab, ofiţeri superiori, oficiali militari, oficiali civili, oficiali distric
tuali, onoratori, ofiţeri care au servit în graniţă şi apoi în regimentele de linie,
numărul celor căzuţi în războaie pe timpul existenţei graniţei, a celor care au
îndeplinit serviciul militar în regimentele de linie şi a celor aflaţi în serviciu
în anul 1863.
Sunt reliefate astfel trăsături definitorii ale sistemului militar legate
de tagma ofiţerimii, a preoţilor, care formau adevărate dinastii în zonă, cu un
puternic sentiment al apartenenţei la familii care au avut un rol important în
evoluţia sistemului militar şi a celor care i-au urmat. Beneficiul documentar al
volumului răsplăteşte pe cei ataşaţi de această zonă cu o neaşteptată satisfacţie
spirituală, subliniind şi în acest mod rolul " figurilor grănicereşti" şi perenitatea
tradiţiei instituite aici de regimul militar, care va " amprenta" şi perioadele ce
au urmati2•
Un izvor documentar complex, prin natura informaţiilor pe care le
oferă, descrie situaţia societăţii năsăudene în a doua jumătate a secolului al
XIX-lea. Rezultat al prelucrării datelor recensământului din 1869, păstrate
pentru localitatea Năsăud, volumul oferă informaţii complexe referitoare
la componenţa familiilor, spaţiul locativ descris în amănunt, date de stare
civilă, profesie, grad de instrucţie şi înzestrarea cu animale a gospodăriilor.
A rezultat o cantitate imensă de informaţie, cuprinsă in fişele şi tabelele de
recensământ pentru cele 452 numere de casă, 417 locuinţe şi 510 familii din
Năsăudul anului 1869. O imagine de ansamblu, după ştiinţa autorilor, prima
restituire de acest gen pentru o localitate de pe cuprinsul Transilvaniei13•

g

12

13

Personalităţi din graniţa năsăudeană. Contribu,lii documentare, ediţie ingrijită şi adnotată de
Adrian Onofreiu şi Viorel Rus, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2009.
Ioan Bolovan, Adrian Onofreiu,Viorel Rus, Familiile din Năsăud în anul 1869. Contributii de
demografie istorică, Ed. Argonaut, Ouj-Napoca, 2010; vezi şi Viorel Rus, Familiile din c�una
Rebra în timpul regimului grăniceresc (1 762-1851), in " SCEB", 15, 2010, pp. 395-402; Florina
Pop, Evolu,lia demografică a localită,lii Monor între anii 1829-1941, in " AS" , VI, 2007, pp. 141-146;
Aurelia Dan, Dinamica popula,liei şcolare pe teritoriul fostului Regiment Il românesc de graniţă
între anii 1858-1866, in Ibidem, pp. 79-93. O prezentare oarecum distorsionată, pnând cont
de spaţiul enunţat in titlu, dar acordat in fapt " graniţei militare" năsăudene, la Gheorghe
Şişeştean, Populaţie şi structură socială în Graniţa Militară (Militiigrenze) austriacă. O supravieţuire
traversând istoria: grupul domestic extins din zona graniţei militare năsăudene, in voi. "în căutarea
fericirii Viaţa familială in spaţiul românesc in sec. XVIII-XIX", coordonatori Ioan Bolovan,
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În

acelaşi timp, valorificarea izvoarelor istorice se realizează şi la

nivelul individual, al unor comunităţi din zonă. Pentru prima dată este publicat
un corpus de documente care surprind momentele şi aspectele considerate
definitorii pentru evolutia unei comunităti locale, cu atât mai mult cu cât este
1

1

situată într-un areal geografic unde încă este presantă

nevoia de istorie. Rezultă

o asumare a trecutului comun, în cadrul sistemului militar, dar şi contributia
individuală, specifică, la construirea şi sustinerea
matricei identitare a tinu
'
'

militarizat năsăudean14•

tului

Iar pentru toate aceste "fântâni" documentare, pentru interpretarea lor,

este importantă cercetarea filologică, în teren şi apoi documentară, referitoare
la înţelesul unor termeni sau expresii care de mult şi-au luat locul în statul

pasiv al limbii române. Rodul acestui efort s-a concretizat într-o lucrare care

se vrea un " memento" , un moment de " respiro" într-o lume în care, uneori, ne

uităm originea15•

1 .2. Lucrări de sinteză.
Din bogatul rezervor al izvoarelor vom trece în cel al analizei
aprofundate, dedicat anumitor subiecte.
Definirea rolului şi locului bisericii greco-catolice în a doua jumătate a
secolului al XIX-lea, ca instituţie fundamentală pentru zona graniţei militare,
văzută ca o punte de legătură între Orient şi Occident, s-a concretizat în conţi
nutul unei teze de doctorat.
Pornind de la elemente de dogmă şi de organizare, lucrarea prezintă
aspecte fundamentale ale instituţiei locale, Vicariatul Rodnei, referitoare la
autonomie, evoluţia între normă, tradiţie şi uzanţă, formaţia intelectuală şi
locul preotului în comunitate şi o viziune integratoare, prin prisma triadei
definită de şcoală, biserică şi societate.
Au rezultat câteva trăsături distincte, definite de suprapunerea vicaria
tului peste teritoriul Districtului militar, plasarea lui în graniţa catolicismului cu
ortodoxia, rolul şi misiunea specială asumate, influenţa şi consecinţele asupra
populaţiei foste în statul militar, toate întărind aprecierea generală asupra
instituţiei, ca una deosebit de importantă, la graniţa răsăriteană a Imperiului
Habsburgic16•
O abordare oarecum diferită o reprezintă lucrarea care analizează
entitatea fostului teritoriu militarizat - ca realitate extinsă şi la perioada
graniţei militare şi apoi, până în prezent - din punct de vedere al aspectelor
de geografie regională. Invocând criterii de cercetare, în care rolul primordial

14

15

16

Diana Covaci, Daniela Deteşan, Marius Eppel, Elena Crinela Holom, Presa Universitară
Oujeanil, Ouj-Napoca, 2010, pp. 275-292
Bistriţa Bârgăului. Contribuţii dDcumentare, volum ingrijit şi adnotat de Mircea Gelu Buta şi
Adrian Onofreiu, Ed. Eikon, Ouj-Napoca, 2010; menronllm. doar cu titlu de exemplu, pentru
modul ştiinţific de realizare şi lucrarea de georgrafie turistic<\, cu incursiuni şi in trecut, datorată
lui Ioan Bâca şi Ioan Şteff, Colibiţa. Dimensiuni turistice, Ed. Nova-Didactica, Bistriţa, 2010.
Mircea Prahase, Glosar regional (judeţul Bistriţa-Năsăud), Ed. Napoca-Star, Cluj-Napoca, editia
1, 2008; editia II, revazută şi adilugită, 2010.
Mirela Andrei Popa, La graniţa Imperiului. Vicariatul Greco-Catolic al Rodnei în a doua jumătate a
secolului al XIX-lea, Ed. Argonaut, Ouj-Napoca, 2006.
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este acordat celui mental, lucrarea analizează mecanismele de construcţie şi
reconstrucţie a spaţiului mental năsăudean, raportarea la trecu t ca o perioadă

�

cu o semnificatie deosebită, remodelarea spatiului mental năsăudean

tuirii

premisele consti

identităţii acestuia. Instru

�entele

de lucru sunt cel

specifice domeniului din care provine autoarea, în care se îmbină elementele
de geografie cu cele de antropologie socială, dar şi cele moderne, cum ar fi
interviul, pe baza unui chestionar cu întrebări ţintă.
Lucrarea reprezintă un altfel de mod de abordare a aspectelor defini
tarii ale zonei, însă cu accente de extindere a spaţiului, cel puţin la nivel mental,
la o arie teritorială mai vastă. Anumite zone, Valea Ilişua, cu " borne limitative"
localităţile Căianul Mic, Spermezeu şi Târlişua, sunt încadrate în mod forţat, din
perspectiva cercetării istorice. O mai bună corelare a instrumentelor de cercetare

a istoriei cu cele geografice şi analiza începută dinspre " ceea ce a fost" spre
"
" ceea ce s-a păstrat la nivel mental , pot deschide o direcţie de studiu deosebit
de interesantă în viitor17•
Perioada atât de prolifică în realizări reprezentată de constituirea şi
existenţa Districtului Năsăud s-a constituit în obiect de cercetare aprofundată.

ţii - cu o interpretare

Rezultatul se concretizează în analiza constituirii entitătii administrative,
organizarea administrativă18, structura şi evoluţia proprietă
inedită a datelor din toate

coZile de carte funciară individuale pentru localitatea Ilva

Mică - structura şi evoluţia demografică, organizarea şi funcţionarea justiţiei,
participarea la mişcarea de eliberare naţională a românilor transilvăneni,
aspecte culturale. Lucrarea reconstituie pas cu pas, etapă de etapă, domeniu
de domeniu, realităţile complexe ale Districtului, cu toate aspectele vieţii sale şi
reprezintă o temeinică monografie, cu valenţe de originalitate - în reconstituirea
vieţii social-economice şi a mecanismelor de funcţionare a justiţiei - şi valoare
ştiinţifică, contribuind la cunoaşterea istorică a unei zone cu un traseu aparte în
dezvoltarea sa, în cadrul Transilvaniei în secolele XVIII-XIX19•
Domeniul învăţământului, atât de " cultivat" în cercetarea istorică locală
cunoaşte noi abordări, cu instrumente moderne de cercetare. Un prim rezultat
s-a concretizat în analiza acestui domeniu într-un segment temporal mai larg,
cuprinzând perioada deschisă de regimul neoabsolutist şi până la sfârşitul
primului război mondial.
Introspecţia cuprinde analiza factorilor de administrare şi control a
învăţământului - la nivel politic şi confesional - dinamica populaţiei şcolare,
organizarea acestuia la nivel primar, gimnazial şi liceal, rolul şi aportul dască
Iilor, situaţia materială şi activitatea extraşcolară a elevilor.
Concluziile relevă noi aspecte ale acestui important segment din
formarea caracterului uman şi subliniază aportul la dezvoltarea generală a
societăţii năsăudene în perioada de timp analizată. De asemenea, oferă o altă
abordare a acestui fenomen, cu accent pe caracterul de reglementare şi normative
17
18
19

Oana-Ramona llovan, Ţara Năsăudului. Studiu de geografie regională, Presa Universitară
Clujeană, Cluj-Napoca, 2009.
Vezi şi Adrian Onofreiu, Administraţia modernă la Rodna în a dauajumătate a secolului al XIX-lea,
in " Cetatea Rodnei", Rodna, VI, nr. 13, decembrie 2009, pp. 1-4;
Adrian Onofreiu, Districtul Năsăud (1861-1876), Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2010.
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de aplicare, cât şi implicarea " actorilor" , elevii şi dascălii,

O

în acest proces20•

altă abordare a acestui domeniu restrânge aria de investigare

temporală la perioada dintre debutul regimului dualist şi primul război
mondial, iar ca arie geografică, la localitatea Năsăud. Dacă unele teme sunt

comune cu abordarea din prima lucrare menţionată - legislaţia

în

domeniu,

instrucţia la nivelul ciclului primar şi gimnazial - altele reprezintă abordări
specifice unor instituţii şcolare locale - Preparandia, Şcoala Normală, Şcoala de
fete - sau şcolile susţinute de stat, comune, confesionale, cât şi activitatea socie

tă ţii de lectură a elevilor de la gimnaziu, " Virtus Romana Rediviva" . Concluzia
rezidă în sublinierea importantei laturii nationale a activitătii
' acestor institutii21•
'
În domeniul economic a fost realiz tă o perspectivă monografică as pra

�

�

uneia din formele importante de valorificare a patrimoniului grăniceresc, prin
exploatarea principalei bogăţii, pădurea. Istoricul societăţii Regna este analizat

în anul 1 925, transformarea în regie cooperativă, în
în patrimoniul statului, ca efect al legilor de naţio

de la înfiinţarea acesteia,

anul 1935, până la trecerea
nalizare din 1948.

Excursul istoric traversează secolele, ajungând la perioada interbelică,

în care sunt analizate potenţialul economic al judeţului de atunci,

Năsăud,

în

strânsă legătură cu dezvoltarea economiei forestiere a Transilvaniei şi apoi
Regna, ca întreprindere şi regie cooperativă.

Prin substanţa sa, trecerea în revistă a activităţii şi istoriei societăţii Regna,
lucrarea contribuie la adâncirea cercetărilor dedicate dezvoltării locale, regionale
şi zonale. Problematica constituirii şi activităţii societăţii, formele de organizare
şi managementul, comportarea pe pieţele interne şi externe, relaţiile, partene
riatul şi tensiunile cu autorităţile, încercările şi reuşitele de adaptare, legislaţia
şi instituţiile din domeniul economiei forestiere întregesc analiza acestei forme
specifice de organizare a exploatării pădurilor, capitalul şi moştenirea cele mai
importante ale graniţei năsăudene. De asemenea, cercetarea este întregită prin
analiza implicării în activităţile şcolare, culturale, ecleziastice şi de protecţie
socială, cât şi întărirea afirmaţiilor prin prezentarea unor anexe substanţiale22•
În plan monografie, s-a conturat - chiar dacă încă parţial - proiectul
iniţiat în anul 2002, de realizare a sintezei referitoare la istoria reşedinţei
Regimentului, Năsăudul.
Primul volum contine,

în

derularea firească, o introspectie
'

în trecutul

hl timpuri până la sfârşitul celui de al II-lea Război

aşezării, din cele mai vec

Mondial, apoi dinamica populaţiei, graiul, toponimia, lexicul, portul popular,
evoluţia administrativă şi organizarea judecătorească. Chiar dacă conţinutul
2D

n
22

Awelia Dan, Şcolile grănicereşti năsăudene (1851-1918), teză de doctorat, manuscris,
Universitatea "Babeş-Bolyai", Ouj-Napoca, Facultatea de Istorie-Filosofie, Deparatamentul
de Istorie, 2011.
Dorin Dologa, Tnvăţământul rumânesc din Năsăud (1867-1914), teză de doctorat, manuscris,
Universitatea " Alexandru Ioan Cuza", Iaşi_ 2010.
Marius Linul, Capitalul autohton în exploatarea pădurilor grănicereşti năsăudene. Activitatea
societăţii " Regntl' în perioada sa de existenţă, teză de doctorat, manuscris, Universitatea "Babeş
Bolyai", Ouj-Napoca, Facultatea de Studii Europene, 2010.
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acestui prim volum are unele imperfecţiuni, este meritoriu efortul colectivului
de autori şi rămâne speranţa, dar în acelaşi timp şi obligaţia moral-ştiinţifică a
acestora, în continuarea efortului de finalizare a întregului proiectB.
Un alt proiect, iniţiat şi derulat sub egida despărţământului Năsăud al

ASTRA, prezintă un dicţionar al personalităţilor din varii domenii de activitate,
cu introspecţiune în trecut. Chiar dacă criteriile după care a fost structurat sunt
discutabile, iar multe din "fişele" personalităţilor reprezintă un conspect a ceea
ce există " pe piaţă" la momentul întocmirii, rămâne ca o acumulare a unui
important travaliu de documentare şi o " frescă" a celor care au înnobilat, prin
efort şi strădanie continuă, domeniile în care au activat-24•
Din marele număr de personalităţi ale graniţei, un segment important au
ajuns între " nemuritorii" Academiei Române. Chiar dacă efortul de integrare şi a
celor din zona Bistriţei diminuează din valoarea " aportului" ţinutului năsăudean,
acest spaţiu rămâne ca un rezervor de excepţie pentru vârfurile ajunse în cel mai
înalt for ştiinţific al ţării şi personalitatea lor este mereu evocată25.
Din planul general se trece în cel individual. Aici este evocată perso

nalitatea celui căruia " graniţa" îi datorează la fel de mult în postura de " om al
cetăţii", comparativ cu aceea de cercetător ştiinţific în domeniul botanicii. De
aceea şi reconstituirea vieţii şi activităţii lui se axează pe scoaterea în evidenţă a
imensei opere de " aşezare" în matricea timpului şi de modernizare a societăţii
din fostul confiniu militar26•

1.3. Studii de specialitate
Din domeniul lucrărilor de sinteză trecem în cel al studiilor, dedicate
anumitor aspecte particulare sau probleme specifice. Datorită numărului mare
al acestora, s-a impus sistematizarea lor pe teme mari de cercetare.
Un prim domeniu este cel al mentalului colectiv şi al diferitelor sale
aspecte de manifestare. Aici amintim studiile dedicate radiografierii relaţiilor
interumane într-un moment crucial al existenţei - căsătoria - când zestrea adusă
în comun formează baza materială a viitoarei familii, arată aportul fiecărei părţi;
mirele, de regulă, cu zestre materială, concretizată în bunuri imobile şi animale,
iar mireasa, cu buna creştere şi o zestre constând din trusou! necesar şi eventuale
proprietăţi imobile, consilierea matrimonială sau forţa moralizatoare a bisericii
în desfăşurarea acestui pas important în viaţa individuluF7•
Zl
24

Monografia oraşului Năsăud (1245-2008), Vol. 1, Ed. Napoca-Star, Cluj-Napoca, 2009
Dicţionarul culturii şi civilizaţiei populare al judeţului Bistriţa-Năsăud. Vol. I. Ţara Năsăudului,
Ed. Napoca-Star, Cluj-Napoca, ediţia 1, 2009 ediţia IT, revăzută şi adăugită, 2010. Amitim
aici - cu titlu de exemplu - lucrarea despre personalităţi bârgăuane, intre care şi unele din
"
" graniţa militară datorată lui Titus Wachsm.ann-Hogiu, Bârgăuani de top. O carte (incompletă)
a spiritualităţii bârgăuane, Ed. Karuna, Bistriţa, 2009, sau cea a unui " împătimit'' din familia
Bohăţiel, strămoş al fostului căpitan suprem, dedicată personalităţii acestuia; Teodor Buhăţel,
Din " Panteonul " Marilor Patrioţi Români Ardeleni. Alexandru Bohăţiel, Ed. Diotima, Cluj-Napoca,
.

,

25
26
Z7

2009

.

Teodor Tanco, Academia Română 1866-2006. Academicienii năsăudeni şi bistriţeni, Ed. Napoca
Star, Cluj-Napoca, 2006.
liviu Păiu.ş, Florian Porcius. Viaţa şi opera, Ed. Napoca-Star, Cluj-Napoca, 2006.
"
Claudia Septimia Peteanu, " Protocolulu căsătoriţiloru din comunitatea Năsăud în a doua jumătate
"
a secolului XIX, in " AS , seria m, IV, 2005, pp. 221-245; Idem, Moralitate şi moralizare în " Ţidulele
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La fel de importante sunt cercetările privind aspecte ale vieţii zilnice
la nivel individual, prin analiza unor procese de paternitate şi a consecin
ţelor acestora, arătând condiţionarea socială şi importanţa acordată viitorului
copiilor rezultaţi din relaţii extraconjugale, concretizat în asigurarea unor surse

de subzistenţă până la vârsta majoratului, precum şi recunoaşterea tatălui

natural, ceea ce evidentiază o altfel de abordare a vietii
' reale a comunitătilor
năsăudene în perioada e existenţă a Districtului28•
'

d

Moartea, văzută şi percepută ca punct final al vieţii pământene este

analizată din punct de vedere atitudinal, sub multiple aspecte29.
Toate acestea s-au concretizat la nivelul atitudinii comportamentale şi a
mentalului colectiv, putându-se identifica ca jaloane statutul, educaţia şi speci
ficul grăniceresc30• La această tematică se adaugă şi radiografierea evoluţiei
demografice a zonei, în spaţiul temporal al existenţei Regirnentului de graniţă31
sau abordarea dintr-o altă perspectivă, cu accente de analiză şi moralizare, a
receptării unei personalităţi de referinţă pentru istoriografia zoneP2•

de cununie " din comunitatea Leşu in prima jumătate a secolului al XIX-lea, în Ibidem, V, 2006,
pp. 53-60; Idem, Constituirea familiei in satul năsăudean in a doua jumătate a secolului al XIX-lea,
în ,,SCEB", 13, 2008, pp. 193-200; Idem, Consilieria matrimonială" a cuplurilor din comunităţile
"
grănicereşti în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în " Revista Bisbiţei" (în continuare, "RB"),
XXIT, 2008, pp. 301-306; Idem, Setting the dowry in the land of Năsăud in the second half of the
19th century (Stabilirea zestrei în ţinutul năsăudean în a doua jumătate a secolului al XIX-lea), în
"
"Romanian Joumal of Population Studies , Ouj-Napoca, voi. II/2008, no. 2,. pp. 61-72; Idem,
The meetings of recondliation ( Probările de împiiduire") or the matrimonial condliation of the
"
couples from the land ofNăsăud during the second half of the 191h Century" (Probările de împăduire"
sau consilierea matrimonială a cuplurilor din ţinutul năsăudean pe parcursul celei de-a doua jumătăţi
a secolului al XIX-lea), în voi. "Families in Europe between the 19"'and the 21'' Centuries. From

211

29

30

31

32

the Traditional Model to Contemporary PACS", (coordonatori Antoinette Fauve-Chamoux,
Ioan Bolovan), Ouj-Napoca, 2009, pp. 629-640; Idem, Protocolul despre buna învoire la căsătorie"
"
din comunitatea Tiha Bârgăului (1895-1897), în "AS", seria ill, VIII/ 2009 pp. 131-151.
Claudia Septimia Peteanu, Naşterea, botezul şi atitudineafaţă de capii pe teritoriul Regimentului II
românesc de graniţă în secolul al XIX-lea, în " APIR", 2, 2007, pp. 110-116; Luminiţa Durnănescu,
Procesele pentru paternitate din Districtul Năsăudului 1863-1871, în " AS", V, 2006, pp. 121-136.
Abordarea fenomenului adulterului, văzut prin binomul definit de termenii raţiune/ pasiune,
la Claudia Septimia Peteanu, !ntre raţiune şi pasiune. Procesele de adulter din Districtul Năsăudului
(1861-1876), în Ibidem, VI, 2007, pp. 129-139.
Oaudia Septimia Peteanu, Atitudinea faţă de moarte in comunităţile năsăudene foste grănicereşti
în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în "SCEB", XII, 2007, pp. 245-250; Ana-Maria
Neni�oiu, Practid funerare în Ţara Năsăudului în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în Ibidem,
pp. 287-292; Florina Pop, Fărâme din testamentele unor fii de grăniceri din secolul al XIX-lea, în
Ibidem, pp. 155-160; Gabriela Sermeşan, Rituri funerare în Ţara Năsăudului, în " AS", V, 2006,
pp. 239-248; Adrian Ono&eiu, Moştenirea în dezbaterile succesorale la Rodna în a doua jumătate a
secolului al XIX-lea, în "Cetatea Rodnei", anul VII, m. 15, decembrie 2010, pp. 3-9.
Oaudia Septimia Peteanu, Statut, educaţie şi spedfic grăniceresc in mentalul colectiv al românilor
din Ţinutul Năsăudului în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în "Acta Musei Porolissenis",
XXVill-XXIX. istorie-etnografie-artă, 2006-2007, Zalău, 2007, pp. 89-104. Vezi şi procesul
de coagulare a energiilor intelectuale ale zonei prin asociere în diferite forme, la Adrian
Ono&eiu, Cadrul intelectual al asoderii între idei şi realizări în Districtul Năsăud (1861-1876), în
"
"RB , XXVill, 2009, pp. 201.-210.
Simion Valer Cozma, Evoluţia demografică a Districtului Năsăudean pe parcursul graniţei militare
(1762-1851), în "AS", seria m, VIII, 2009, pp. 69-77.
Alin Şteopan, Nestor Şimon, parte a spiritului năsiiudean, în Ibidem, pp. 233-240.
,
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încercările monografice de pionierat pentru zona fostă militarizată au
fost evidenţiate sau readuse în actualitate, prin incursiunea în realizarea lor33
sau evidenţierea în prim plan a unora dintre acestea34•
Analiza unor aspecte din organizarea şi funcţionarea variilor insti
"
tuţii" ale zonei este ilustrată de studii dedicate justiţieP5, intelectualităţii
năsăudene36, relatiei învătător - comunitate locală la Rodna37, reuniunii
învăţătorilor grec�catolici3s, publicaţiei periodice a gimnaziului năsăudean39,
statutelor pe baza cărora a funcţionat Administraţia fondurilor grănicereşti40 şi
rolul acestora4t, fundaţii particulare create şi administrate de fondurile grăni
cereşti42, activitatea societăţii de lectură a elevilor de la gimnaziul năsăudean43
sau reinterpretarea şi actualizarea informaţiilor referitoare la unii din condu
cătorii Vicariatului Rodnei44•
Rezultatul este unul încurajator. Pentru argumentarea afirmaţiei, în
primul rând serveşte criteriul cantitativ. Potrivit acestuia, în intervalul supus
analizei,

2005-2010,

graniţa
"
constată o continuitate în efortul de cercetare,

rezultatul producţiei istoriografice referitor la

militară'·' este îmbucurător.

Se

din varii aspecte şi direcţii de abordare a fenomenului, ceea ce arată urmele
adânci lăsate în mentalul generaţiilor care i-au succedat fenomenului şi atracţia
pentru cunoaşterea aprofundată.
33

34
:15

36
37

38

Oaudia Septimia Peteanu, Primele încercări monografice ale comunităţilor năsăudene foste
griinicereşti în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, in "SCEB", 14, 2009, pp. 55-66; Nicolae
Vrăsmaş, Izvoare monografice bârgăuane (Il), in " AS", seria m, V, 2006, pp. 249-365; in Ibidem,
VI, 2007, pp. 279-284.
Pavel şi Olimpia Berengea, Istoria comunei llva-Mare a lui Pavel Gălan - o monografie uitată, in
"
"SCEB , XII, 2007, pp. 295-308.
Pompei Raus, Forme dejudecată de esenţă populară şi rolul acestora în afirmarea şi păstrarea identităţii
naţionale în ţinutul năsăudean, din cele mai vechi timpuri şi până la desfiinţarea regimentului de
graniţă, in "SCEB", XI, 2006, pp. 175-188.
Simion Valer Cozma, Imaginea " neamţului " în sensibilitatea intelectualitiiţii năsăudene, in "Caiete
de antropologie istorică", an VII, nr. 1-2 (12-13), Ian.-decembrie 2008, pp. 187-207.
Relaţia învăţător-comunitate la Rodna în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, in " Cetatea Rodnei",
Rodna, anul VII, nr. 14, mai 2010, pp. 1-3.
Ironim MarJian, Memorialul reuniunii învăţătoreşti gr.-cath. "Mariana", in " AS", V, 2006,
pp. 397-402; Iulia Maria Pop, Reuniunea " Mariana" a învăţătorilor greco-catolici din Năsăud.
Statute şiforme de organizare, in " RB" , XXVIII 2009, pp. 211-218; Ana-Maria Neniţoiu, Reuniunea
învăţătorilor greco-catolici " Mariana" în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, in "SCEB", 15, 2010,
pp. 403-412.
Ironim Marţian, Anuarul liceului grăniceresc " George Coşbuc, in "AS",VI, 2007, pp. 110-112.
Comelia Vlaşin, Statutele pe baza cărora s-au administrat fondurile grănicereşti năsăudene (18511876), in Ibidem, pp. 413-420.
Idem, Rolul Fondurilor grănicereşti năsăudene, in "RB", XXVIII 2009, pp. 197-200.
Ovidiu ludean, Rolul fundaţiilor personale administrate de " Fondurile grănicereşti năsăudene" în
dezvoltarea învăţământului din ţinutul Năsăudului. Studiu de caz: Fundaţia " Locotenent George Pap
din Leşu ", in Ibidem, pp. 231-240.
Dorin Dologa, Societatea de lectură a elevilor " Virtus Romana Rediviva " în perioada dualismului
austro-ungar 1867-1914, in Ibidem, pp. 241-250.
Ironim Marţian, Vicarul năsăudean Ioan Nemeş (1 764-1839), in Ibidem, pp. 321-336; Igna-Oaudiu
Şular, Activism cultural şi politic în zona Năsăudului în secolul al XIX-lea. Vicarul Ioan Marian
(1 796-1846), dascăl al neamului românesc, in " APIR", 3, 2008, pp. 67-71.
,

39
40

41
42

43

44

,
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Şi mai imbucurător este criteriul calitativ. Determinat de realizarea unor
teze de doctorat, a altor lucrări ştiinţifice, acest criteriu a impus performanţa
ca atitudine. Cei care se regăsesc în notele bibliografice, mai tineri sau mai în
vârstă, au acumulat atât un mare volum de cunoştinţe, rod al cercetării siste
matice şi continue, cât şi experienţa necesară în realizarea unor lucrări bazate
pe tehnicile moderne din acest domeniu. Chiar dacă încă nu sunt recunoscuţi
ca atare, realizările lor fac treptat o breşă în modul de abordare, impun apelul
la ceea ce au realizat şi se bucură de recunoaşterea ştiinţifică, la nivelul mai larg
al cerce�rii istorice, cel puţin pentru Transilvania.
In acelaşi timp, dialogul cu alţii având aceleaşi preocupări face ca aceştia
din urmă să descopere o altă istorie, pe care sunt chemaţi şi devin interesaţi să
o cunoască şi eventual, să o promoveze în activitatea lor.
Un fapt meritoriu este şi acela al continuităţii apariţiei unor periodice
locale, " Arhiva Someşană" , " Revista Bistriţei" , "Studii şi cercetări etnocul
turale" , care promovează aceeaşi orientare, de cultivare a valorilor45.
În acest mod, şi strădania autorilor din anexă şi a altora care îşi vor
asuma acest rol este direcţionată spre un nivel calitativ potrivit cerinţelor actuale.
ANEXA

Monografii de localităţi, lucrări pe o anumită tematică46:
• Bureacă Ioan, Ardealul cu ţinutul Năsăudului şi Bistriţei în confruntările
tragice din anii 1848-1849, Ed. Mesagerul, Bistriţa, 2006
• Idem, Spiritualitate Năsăudeană-Bistriţeană, Ed. Mesagerul, Bistriţa, 2006.
•
Domide Filip Cornel, Rodna. Tradiţii şi obiceiuri, Napoca-Star,
Ouj-Napoca, 2006.
• Ţâra Grigore, Urmaşii lui Glad, Ed. Transilvania, Braşov, 2006.
• Preot Constantin Voicescu, Pahomie de la Gledin (editor Ioan Pintea),
Centrul judeţean pentru Cultură, Bistriţa, 2007.
• Muthi Leon, Rebrişoara. Mărturii pentru eternitate, voi. 1-11, Ed.
Eurograph, Cluj-Napoca, 2007.
• Mălai Marius, Familia Mălăienilor, 2007.
• Solomon Adrina, Iacob Mureşanu -150 de ani de la naştere, Ed. Roza
Vânturilor, Blaj, 2007.
• Vrăsmaş Nicolae, Prundu Bârgăului, o vatră străveche, Ed. Karuna,
Bistrita,
2007.
'
• Mălai Marius, Istoria renumitei Familii Mălai din Transilvania, Leşu,
judeţul Bistriţa-Năsăud. Repere genealogice (1 689-2005), Ed. Napoca-Star, Cluj
Napoca, 2007.
• Feier Nicolae, Sfinţii români Atanasie Todoran, Vasile din Telciu, Grigore
din Zagra, Vasile din Mocod, Ed. Karuna, Bistriţa, 2008.
45

Poate în acest mod, se va indeplini şi speranţa autorului acestui studiu, ca Arhiva Sameşană
interbelici\ sil-şi ocupe in sfârşit - locul cuvenit, acela de perioadă care a fost depăşită, in
scrierea istoriei " graniţei năsăudene" .
Grupate in ordinea cronologică a apariţiei.
-

46
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Vlaic Ioan, Gledinul - satul în care s-a născut Sfântul Pahomie, Ed. " Ars
"
Docendi , Universitatea Bucureşti, 2008.
• Tanco Teodor, Sfântul şi cartea. Sfântul Pahomie donează espatilul de la
1 704, Napoca-Star, Cluj-Napoca, 2008.
• Mizgan Alexandru Ion, Ofensiva uniahsmului în Ţara Năsăudului în
secolul al XVIII-lea. Martiriul lui Tănase Todoran, Ed. Renaşterea, Cluj Napoca, 2008.
• Păiuş Liviu, Folclorul Ţării Năsăudului, ediţia a 11-a, Ed. Napoca-Star,
Cluj-Napoca, 2008.
• Pop Iuliu, Partene Augustin, Monografia parohiei greco-catolice din
comuna Maieru, Ed. Mesagerul, Bistriţa, 2008.
• Sermeşan Gabriela, Elemente de cultură tradiţională în comuna Salva,
Ed. Clubul Saeculum, Beclean, 2009.
• Muthi Leon, Hoha Nicolae, Biserica - o poartă deschisă spre cer, Ed.
Karuna, Bistriţa, 2009.
"
• Vlaic Ioan, Gledinul - legende şi adevăr, Ed.
" Ars Docendi , Bucureşti, 2009.
• Roş Ştefan, Roş Ştefan-fiul, Roş Floarea Raveca, Cu gândul la origini,
Ed. Karuna, Bistriţa, 2009.
• Moisil, Iuliu, Poezii populare de pe Valea Someşului, ediţie îngrijită de
Liviu Păiuş, Ed. Napoca-Star, Cluj-Napoca, 2009.
• Muthi Leon, Istoricul şcolilor din comuna Rebrişoara, judeţul Bistriţa
Năsăud sau de la tăbliţă şi ceaslov la calculator, Ed. George Coşbuc, Bistriţa, 2009.
• Hognogi Liviu Dănuţ, Lăcaşuri monahale ortodoxe din Transilvania până
la începutul secolului al XIX-lea, Ed. Karuna, Bistriţa, 2009.
• Petri Ovidiu, Tot despre Nepos. Ed. Nava-Didactica, Bistriţa, 2009.
• ing. Dumitru Mureşan, prof. Ioan Lăpuşneanu, Cetăţeni de onoare ai
oraşului Năsăud, Ed. Karuna, Bistriţa, 2009; Ed. a 2-a, rev., 2011.
• Lupşan Simion, Ciherean Vasile, Feştilă Eleonora, Lupşan Flaviu,
Lunea Ilvei. Repere monografice, Ed. Mesagerul, Bistriţa, 2010.
• Văsieş Iulia, Someşan Ieronim, Cartea de Aur a bisericii Sfântul Ioan
Noul Teoleog - Lunea Ilvei, Ed. Nava-Didactica, Bistriţa, 2010.
• Pop Lucian Viorel, Sângeorz-Băi. Perenitatea ortodoxă şi laică, Ed.
Barna's, Bistriţa, 2010.
•

-

THE BORDER OF THE 2ND MILITARY REGIMENT OF NĂSĂUD
OR THE PERENITY OF A MENTALITY
Abstract
The author continues the presentation of the evolution of the historical writing
regarding the border of the 2nd Military Regiment of Năsăud, in the temporal segment
between 2006-2010.
First, one of scientific achievements, analyzes the historiography on three main

compartments: historical sources, summary studies and researches regarding certain
aspect of the general theme. The second presents a list of the monographic studies and
researches of a certain theme, with valences in the field of the research of the past
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CÂTEVA ASPECTE DE GEOGRAFIE ISTORICĂ
CU PRIVIRE LA CONSTITUIREA ŞI DENOMINAREA
STRĂZILOR DIN CADRUL VETREI HABITALE
A RODNEI
Mircea MUREŞIANU

Aspecte introductive
Un subiect interesant, care, din păcate, nu a avut parte de o abordare
specială şi profesionistă până acum este cel care vizează constituirea vetrei
Rodnei, dinamica ei temporo-spaţială, conturarea reţelei de străzi şi, mai
ales, denominarea acestora. Dacă primele informaţii mai consistente despre
centrul opidumului Rodna, cu zestrea sa edilitară, apar în câteva documente
din sec. al XIII-lea (tranzacţiile realizate în 1268 şi 1292 între înalţi demnitari
din familia comiţilor de Rodna, în care sunt pomenite un turn de piatră, o
moară, locuinţe ale băieşilor şi cântăritorilor de metale, cârciumi, brutării,
abatoare, măcelării, cizmării, livezi, ogoare, păduri, locuri de vânat şi altele)
(1. Marţian, 1926), în secolele următoare, marcate de invazii, cataclisme
naturale, epidemii şi de balansarea Rodnei între Regatul Ungar (Transilvania)
şi Moldova (secolul al XVI-lea), datele particulare despre vatra Rodnei sunt
sporadice, puţine şi irelevante.
Un topor din piatră, de vârstă neolitică, şi câteva urme de ziduri
descoperite în Cimitirul Comunal, alături de ruinele bazilicii dominicane
(sec. al XIII-lea) şi reţeaua de " catacombe" din centrul Rodnei, ne îndeamnă
să apreciem faptul că vatra iniţială preferată de autohtonii români încă din
timpuri străvechi a fost terasa aluvionară zvântată ce găzduieşte actualul
cimitir, în timp ce coloniştii germani strămutaţi aici de către regii unguri
pentru a revitaliza mineritul şi a păzi pasurile montane, au conturat centrul
civic al opidumului medieval rodnean în zona centrală a vetrei actuale. Putem
considera că cele două nuclee habitale au coexistat, atâta timp cât la apariţia
primelor grupuri de colonişti germani şi de călugări benedictini în sec. al
XII-lea, populaţia autohtonă din zonă era numai românească, aceasta ampla
sându-şi gospodăriile pe terasa someşeană, din raţiuni de securitate.
Pe lângă arealul de constituire a primei vetre centrale, compacte,
grupuri importante de gospodării risipite au existat tot timpul în zonele mai
ferite de furia naturii şi a năvălitorilor (pe Valea Izvorului Băilor, Su' Măgura
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Mare, pe Dealul Dumele şi pe larga terasă de pe stânga Someşului Mare,
numită "Poderei" ).
Documentele de la începutul sec. al XVIII-lea vorbesc despre marile
pagube pricinuite de invazia tătară din 1717 (ultima revărsare a hoardelor
tătare în spaţiul Rodnei), un moment de grea cumpănă în existenţa rodne
nilor (şi nu numai). Dincolo de numărul important al localnicilor omorâţi,
luaţi în robie, sau care au reuşit să se refugieze în alte părţi, o bună parte
dintre cei rămaşi s-au risipit în locurile mai adăpostite din apropiere, unde
şi-au întemeiat noi gospodării (numărul mic al locuitorilor Rodnei înregis
traţi la Conscripţia din 1720, de 1020 de locuitori, evidenţiază, fără putere de
tăgadă, efectele invaziei amintite, cu tot gradul de relativitate al unei astfel de
statistici) (P. Boca, 1977).
Cele mai importante repere despre vatra aşezării apar după
încadrarea Rodnei în sistemul spaţial-administrativ şi politico-militar al
Graniţei Năsăudene în anul 1762, când, prin legile, hotărârile şi ordonanţele
elaborate de către autorităţile habsburgice s-a " declanşat" un puternic curent
de strămutare a pâlcurilor de gospodării laterale atât spre nucleul central al
fostului opidum medieval, cât şi în zona nucleului din spaţiul actualului cimitir
de " Su' Coastă " . Densitatea gospodăriilor creşte considerabil în zona centrală
a vetrei actuale, mai ales după ce, în anul 1764, Maria Terezia donează grănice
rilor rodneni spaţiul cuprins de jur-împrejurul ruinelor bazilicii dominicane,
în apropierea căreia autohtonii români au ridicat, la începutul sec. al XIX-lea,
o frumoasă biserică greco-catolică, sfinţită în anul 1825.
Pe hărţile "Josefine" din perioada 1769-1773 nucleul central al vetrei
Rodnei apare închegat, fără a putea însă să distingem clar reţeaua de uliţe, iar
pe hărţile topografice austriece elaborate între anii 1850-1890 (scara 1:75.000),
constatăm că, spre sfârşitul Graniţei Militare, vatra localităţii căpătase forma
actuală (piele de urs desfăşurată în plan) (M. Mureşianu, 2005).
Dinamica tipologiei fizionomice a vetrei rodnene a avut următorul
sens: sat risipit polinuclear, în perioada premergătoare Graniţei până la
începutul sec. al XIX-lea, după care arealul vetrei rodnene s-a caracterizat
printr-un amestec de spaţii cu gospodării răsfirate şi spaţii aglomerate cu
sectoare compacte de vatră.
La începutul sec. al XIX-lea reţeaua de străzi (uliţe) prinde contur,
acestea fiind " botezate" după diferite criterii cu care hodonimia, ca ramură
specială a toponimiei geografice, operează atunci când îşi propune să abordeze
căile de acces, mai mari sau mai mici, între gospodării şi moşie sau, în parti
cular, pe cele din sânul vetrelor localităţilor ce leagă diferitele compartimente
ale acesteia.
Câteva repere de hodonimie istorică rodneană

Toponimia şi geografia alcătuiesc un hinom ştiinţific autentic, pentru
că, aşa cum aprecia Friedrich Ratzel, "limitele spaţial-geografice ale omenirii
sunt în acelaşi timp şi limitele răspândirii toponimelor, iar denominarea unor
locuri este o activitate spirituală comună tuturor oamenilor" .
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Termenul de toponimie este unul polisemantic, semnificând mai întâi
ştiinţa care studiază numele de locuri; al doilea sens este cel de mulţime a numelor
proprii dintr-un anumit spaţiu (ex.: toponimia comunei Rodna, toponimia
munţilor Rodnei, toponimia României, ş.a.), iar al treilea este cel de mulţime
a numelor proprii de locuri dintr-o anumită limbă (de ex.: toponimia germană,
toponimia franceză, toponimia românească).
Hodonimia este o subramură interesantă a toponimiei geografice ce
are în atenţie apelativele prin care sunt desemnate diferitele tipuri de căi de
comunicaţie în sens larg.
în afara drumurilor mari ale ţării au existat de-a lungul istoriei noastre
o sumedenie de alte drumuri de interes regional sau local, "botezate" după
ocupaţii, după orientarea lor către punctele de trecere (vaduri, vămi, pasuri,
trecători, plaiuri etc.).
Tot în sfera de activitate a hodonimiei intră şi căile de acces spre gospo
dăriile sau spre proprietăţile funciare din spaţiul administrativ al aşezărilor
rurale sau urbane. Dintre acestea, străzile cu numele lor pot oferi date şi infor
maţii valoroase, constituindu-se într-un reper geografica-istoric extrem de
preţios pentru fiecare aşezare umană în parte.
Favorabilităţile orografice, mineritul şi tranzitul peste munţi (din
Transilvania spre Bucovina - Moldova şi invers) au stat la baza genezei Rodnei,
cunoscută ca cea mai veche aşezare din Ţara Năsăudului, multe secole port
drapelul intereselor tuturor locuitorilor din bazinul superior someşan. Punte
de legătură şi tranzit, spaţiu de colonizare cu populaţie germană (încă din
sec. al XII-lea) sau maghiară (mai târziu), dar cu autohtoni români din toate
timpurile, Rodna s-a adunat în actuala vatră în urma unui proces îndelung,
complex şi complicat, pentru că gradul de dispersie al gospodăriilor în spaţiul
geografic a fost foarte ridicat vreme de peste un mileniu de năvăliri barbare.
Abia după anul ultimei revărsări a hoardelor prădalnice mongolo-tătare în
spaţiul Văii Rodnei (1717), Rodna a beneficiat de un climat de relativă linişte,
pace şi securitate.
După anul 1762, când s-a înfiinţat Regimentul de Graniţă, Rodna, ca
reşedinţă a unei importante companii, cunoaşte efectul benefic al normelor de
sistematizare promovate de habsburgi în întregul imperiu (M. Mureşianu, 2000).
De prin poieni şi rariştile pădurilor, din zona fânaţelor subforestiere,
gospodăriile sunt dirijate spre vatra de pe axa morfo-hidrografică şi habitală de
la confluenta Someşului Mare cu Izvorul Băilor, acolo unde era conturat încă
din Evul Mediu timpuriu centru civic al aşezării someşene. începe o perioadă
de prosperitate economică, socială şi culturală pentru Rodna, fapt regăsit atât în
sporurile geodemografice remarcabile cât şi în aspectul de ansamblu al aşezării.
Se conturează mai clar trama stradală (reţeaua de uliţe), la început gospo
darii grupându-se pe criterii de rudenie, în apropierea moşiilor de lângă sat.
Majoritatea " uliţelor" care se încheagă Ia cumpăna dintre secolele al
XVIII-lea şi al XIX-lea purtau apelative de inspiraţie antroponimică, fie de la primii
gospodari stabiliţi acolo, fie de la numele sau supranumele persoanelor aflate
în număr mai mare în arealul respectiv.
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Apar astfel, rând pe rând, între anii 1770 şi 1800, Uliţa Bădeanului, Uliţa
Flămenilor, Uliţa Burecenilor, Uliţa Varneşului, Uliţa lui Ştenţăl ş.a.
Referitor la hodonimele de inspiraţie antroponirnică, constatăm faptul
că unele dintre acestea (destul de numeroase) au dispărut din peisajul topono
mastic local, fie o dată cu dispariţia familiei care a generat numele (Uliţa
Vameşului), fie prin strămutarea unor familii în alte locuri (Uliţa Ciurli).
Există situaţii în care urmaşi ai familiilor care au inspirat numele
locuiesc şi astăzi pe uliţele respective (" bădenii" , " burecenii" , " flămenii" etc.),
uliţele păstrându-şi numele (cel puţin în tradiţia orală). Uliţa lui Ştenţăl (azi
Ştenţăloaia) şi-a păstrat numele chiar dacă urmaşii primei familii statomicite
acolo au dispărut de mult din spaţiul Rodnei.
O altă categorie importantă de hodonime este reprezentată de numele
de străzi legate de o serie de obiective economice foarte importante pentru obşte.
O porţiune din actuala Stradă a Sportului a fost botezată Uliţa Morii, după ce,
la începutul sec. al XX-lea, a fost construit joagărul care asigura atât procesarea
primară a lemnului, cât şi măcinatul cerealelor. După amenajarea Canalului
Morii şi construirea morii de cereale în arealul central al vetrei Rodnei (pe
un traseu paralel cu Someşul Mare, între Heitaş şi Izvorul Băilor), Strada
Morii devine cea consacrată până astăzi sub acest nume, chiar dacă cele două
obiective, canalul şi moara, au dispărut.
O dinamică temporo-spaţială aparte au avut şi hodonimele de inspiraţie
oronimică (de la numele unor forme de relief).
În etapele iniţiale de conturare, actuala Stradă a Măgurii, desfăşurată
pe un traseu impresionant, s-a numit (în jurul anului 1700) " Drumul Râpii" şi
apoi (sec. al XVIII-lea - al XIX-lea) " Uliţa Râpii" , nume sugerate de veritabila
prăpastie apărută în frontul terasei Podereiului după o devastatoare rupere de
nori petrecută în sec. al XV-lea. Uliţa, desfăşurată iniţial în lunea Someşului, a
fost " cocoţată" în partea superioară a terasei Podereiului din raţiuni strategice.
Tot de inspiraţie oronimică este şi Uliţa Podereiului (un hodonirn existent şi
astăzi sub numele de Strada Podereiului), numele fiindu-i atribuit de la cea
mai dezvoltată terasă fluviatilă a Someşului Mare, în zona microbazinetului
depresionar al Rodnei. Uliţa a fost botezată cu numele păstrat până astăzi la
sfârşitul sec. al XVIII-lea, după ce autorităţile habsburgice de graniţă au atribuit
minerilor (cu un regim aparte de cel al grănicerilor-agricultori) mici loturi de
teren pentru construirea locuinţelor.
Un reper oronirnic cu adânci rezonanţe în istoria locală, Dealul Toaca,
a inspirat hodonirnul " Uliţa Tocii" (Strada Toaca / pe Toacă, azi Strada Ineu),
cu o vechime certă de peste două secole, pentru că şi în spaţiul de la poalele
acestui deal au fost repartizate, în sec. al XVIII-lea, câteva terenuri pe care
minerii şi-au construit casele.
Din oronirnie este şi apelativul " prund" , pentru că are sorgintea în
specificul morfo-topografic al albiei majore a Someşului Mare, pe dreapta
acestuia, în aval de confluenţa cu Izvorul Băilor. O luncă întinsă pe câteva
hectare, presărată cu pietrişuri şi aluviuni aduse de Someşul Mare la revărsări,
a fost folosită de localnici câteva secole pentru organizarea târgurilor anuale şi
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treieratul cerealelor. Începând cu sec. al XIX-lea, în jumătatea dinspre " Drumul
Mare" apar câteva zeci de gospodării, iar drumul marginal de acces spre târg
este botezat " Uliţa Prundului" , apoi " Uliţa Târgului" , iar după al Doilea Război
Mondial, când se construieşte "centura" de case de pe malul Someşului, devine
Strada Sportului (numele acesta a fost inspirat din faptul că în perioada inter
belică pe fostul "prund" s-au amenajat câteva terenuri de joacă, în cuprinsul
cărora localnicii practicau oina, alergările şi adesea jucau fotbal).
Interesante sunt şi hodonimele inspirate din hidronimie, pentru că
numeroase căi de acces spre gospodării sau spre fânaţele de pe hotar urmăreau
firul unor pâraie. Cea mai cunoscută este Uliţa Izvorului (cu variantele din sec. al
XVIII-lea - al XIX-lea: Drumul Băilor, Valea Băilor, Drumul Izvorului, Pe Izvor),
pentru că însoţeşte Izvorul Băilor (vigurosul afluent de dreapta al Someşului
Mare) pe tot traseul de-a lungul căruia sunt aranjate frumoase gospodării (peste
1,5 km din centrul Rodnei până la Valea Cipului). Strada Izvorului este consi
derată astăzi, într-un sens mai larg, cea care leagă Rodna de satul aparţinător
Valea Vinului, pentru că gospodăriile sezoniere sau permanente apar în mai
multe puncte de-a lungul acesteia (mai consistentă fiind gruparea de " La Var" ).
Uliţa Leurdişului şi-a tras numele de la pârul omonim (numit şi Pârâul
Ţiganilor, după statornicirea unor reprezentanţi ai acestei etnii în zonă), iar
astăzi a devenit un sector distinct al Străzii Măgurii (S. L. Mureşianu, 2004).
Uliţa Văii Marte (" Pe Vale", " Drumul Văii Marte" ) se desfăşoară pe o
lungime de peste 2 km, de-a lungul pârâului omonim, care la rândul lui şi-a
tras numele de la Marta (Mărtoaia), o femeie destoinică, ce a avut prima gospo
dărie la intrarea pe vale.
Interesantă şi dinamică, hodonirnia rodneană cuprinde şi hidronirne
folosite drept căi de acces, de inspiraţie fito-toponimică (Valea Teiului, Valea
Poienii, Pârâul Alunişului ş.a.), zoo-toponimică (Valea Ursului), precum şi un
număr important de hodonime de inspiraţie foarte diversă.
Un loc aparte îl ocupă hodonirnul " Uliţa Mare" (cu variantele " Drumul
"
Mare , " Drumul Principal" ), rămas astăzi cu numele de Strada Principală,
pentru că iniţial acesta deschidea accesul localnicilor şi al străinilor de la intrarea
în sat până în zona actualei biserici ortodoxe. După înfiinţarea regimentului de
graniţă, casele s-au extins de-a lungul Someşului Mare şi spre Şanţ, Drumul
Mare continuându-şi traseul până la capătul " din sus" al satului (de unde şi
apelativul " suseni" folosit o perioadă de timp). După proclamarea Şanţului
ca entitate politica-administrativă de sine-stătătoare (comună grănicerească) în
1773, porţiunea dintre actuala biserică ortodoxă şi " capătul satului" s-a numit
Uliţa Şanţului, iar după stingerea graniţei militare, din respect pentru urmaşii
gospodarilor grăniceri sălăşluiţi în zonă, porţiunea aceasta de drum principal a
fost botezată Strada Grănicerilor (nume păstrat până astăzi).
Cercetată cu atenţie şi dăruire, hodonimia rodneană poartă în lada ei
de zestre povestea fascinantă a facerii şi prefacerii acestui loc binecuvântat
de Dumnezeu. Aparent nişte simple desene pe harta comunei noastre, uliţele
satului, uliţele copilăriei atâtor generaţii de rodneni au asistat secole de-a
rândul la bucuriile şi necazurile gospodarilor care le-au locuit şi folosit.
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SOME ASPECTS OF HISTORICAL GEOGRAPHY REGARDING
THE EVOLUTION ANO THE NAMING OF THE STREET
IN THE HABITATION CORE OF RODNA
Abstract
The existence of silver and gold deposits, mining, and mountain passing
transit effected the establishment, in the upper basin of the Someşul Mare River, of
a prosperous settlement, with a habitation core that increased or decreased in size,
depending on history's tides and nature's caprices. On the Josephinic maps from
1769-73, Rodna's centre appears as a core concentrated in the centre of the present-day

settlement, while on Austrian topographic maps edited between 1850 and 1890, the
habitation core resembles the present shape (a stretched bearskin). Of particular interest

is the evolution of the street grid in the habitation core of Rodna and the naming of

the streets depending on some special hodonymic criteria, an important branch
of geographical toponymy (hodonyms originating in anthroponomy, hodonyms
originating in economic activities and industry, hodonyms of oronymic emulation,
hodonyms of hydronymic inspiration, and hodonyms originating in phyto-toponymy
or zoo-toponymy etc.).
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în cadrul a două studii anterioare1 am abordat două motive intere
sante, apelând la legenda Doi feciori beţi, povestită de Maria Precup din Leşu şi
apărută în varianta lui Ovidiu Bîrlea2• Este vorba despre motivul Dan Juan şi de
motivul trecerea supranaturală a timpului. în cele ce urmează, vom discuta prin
comparaţie o altă povestire în care apar motivele amintite.
Povestirea la care dorim să ne referim este relatată, conform Elenei
Niculiţă-Voronca, de către Neculai Torschi din Mihalcea (Bucovina) şi se intitu
lează Prietenii3•
Naraţiunea începe cu prezentarea a doi prieteni din copilărie, cărora
povestitorul nu le precizează numele. Ei merg împreună şi în armată şi apoi se
hotărăsc ca tot în acelaşi timp să se şi însoare. Merg la nişte fete care le plăceau
în starostie, dau vestirile şi peste două săptămâni îşi programează nunta. Însă
pe neaşteptate unul dintre ei moare, iar celălalt, bineînţeles, rămâne foarte
supărat. La începerea nunţii în seara de sâmbătă, mirele (ce avea deja cununa
de berbec la cuşmă) nu se aşează la masă ci iese afară şi se îndreaptă în secret
spre mormântul unde zăcea bunul său prieten4• Ajuns acolo, mirele începe
să deplângă absenţa amicului său de la petrecere. Dintr-o dată mormântul se
deschide şi din el iese prietenul său care îi cere să nu mai plângă, fiindcă va
veni şi el ia nuntă. Asta se întâmplă pe la orele zece seara. Vin împreună spre
locul unde se desfăşoară petrecerea, stau la masă şi mănâncă. Când se apropie
orele douăsprezece noaptea, strigoiul (aşa îl vom numi pe cel mort) îi spune
mirelui că de acum, deoarece el i-a adus acolo, tot el să-I şi ducă înapoi. Mirele
îl conduce înapoi la mormânt, iar acolo în interior se face o odaie şi pe masa
din acea încăpere se văd un şip de vin şi două pahare. Deoarece strigoiul fusese
la nuntă şi băuse, îi cere acum prietenului său să intre şi el în acea odaie. Intră

2

Dan Prahase, O variantă a motivului " Dan Juan " în zona Ilvelor, in "Arhiva Someşană", seria a
m-a, m. Il, Alba-Iulia, 2003, p. 287-320; Idem, Trecerea supranaturală a timpului şi motivul " Dan
Juan , in "Arhiva Someşană", seria a m-a, m. m, Ouj-Napoca, 2004, p. 311-328.
Ovidiu Birlea, Doi feciori beţi, in Antologie de proză populară epică, vol. III, 1966, p. 235-240.
Elena Niculiţă-Voronca_ Datinile şi credinţele poporului român adunate şi aşezate în ordine
mitologică, vol. IL Iaşi, 1998, p. 581, 599.
Ibidem, p. 581.
"
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împreună şi beau treptat cu paharele întreg şipul de vin5• După ce termină cu
băutura, mirele îi spune strigoiului că acum va pleca, deoarece este aşteptat

cu nunta. Însă, când a ieşit afară din mormânt, îi crescuse barba până la brâu.

Dă fuga rapid în locul unde ştia că se desfăşoară nunta, dar nu-l mai găseşte,
deoarece deja erau alte case şi alţi oameni. Merge la preot, îşi ridică din cap

cuşma (unde avea în continuare cununa de mire) şi întreabă despre ai lui.
Preotul îi spune cu mirare că de atunci au trecut trei sute de

ani

şi nici colbul

nu-l va mai găsi din ei. Mirele iese apoi afară şi este imediat risipit de vânt.

Astfel se încheie naratiunea6·
'
În continuare vom face o scurtă comparaţie a povestirii la care ne-am

Doi feciori beţi, naraţiune unde am întâlnit motivul Dan Juan şi motivul
trecerea supranaturală a timpului.

referit cu

Asemănări

În ambele situaţii este vorba despre doi prieteni, acţiunea principală se
derulează seara, mortul este chemat la masă, după participarea la masa oferită
de cel viu urmează obligativitatea pătrunderii în lumea strigoiului, timpul
petrecut de cel viu pe celălalt tărâm este de trei sute de

ani, iar ambele finaluri

conţin discuţia dintre preot şi tânărul revenit din lumea strigoi ului.

Deosebiri
- în

Doi feciori beţi avem numele eroului principal (Larion), în Prietenii

nu este menţionat nici un nume propriu;
- în povestirea din judeţul Bistriţa-Năsăud avem un blestem rostit de
feciorul beat care se împiedicase de cruce, venirea strigoiului la casa celor vii
se face fără dorinţa

reală a feciorului (el lansase invitaţia la cină fiind în stare de

ebrietate), strigoiul şi Larion dispar după ce ies afară, Larion mănâncă pere şi
bea apă pe tărâmul celălalt, strigoiul îl avertizează la plecare asupra timpului

scurs pe Pământ şi îi spune să nu povestească decât celui ce se va lega să-I

îngroape, Larion îmbătrâneşte pe măsură ce povesteşte şi la sfârşit moare;
- în

Prietenii nu avem de-a face cu rostirea vreunui blestem, feciorii nu

se duc la şezătoare ci se pregătesc de nuntă, mortul este chiar unul din cei
doi prieteni, chemarea strigoiului la nuntă se face din

voinţa proprie

a fecio

rului, mirele şi strigoiul beau vin împreună, strigoiul nu-l avertizează pe mire
că trecuseră trei sute de

ani

de atunci, la plecare mirele are deja barbă până

la brâu, el nu povesteşte nimănui (nici măcar preotului) ce s-a întâmplat, iar
moartea tânărului se petrece instantaneu la ieşirea lui afară, fiind risipit la
suflarea vântului.
Deoarece am analizat până acum naraţiunea

Doi feciori beţi

în două

studii de specialitate, nu vom mai insista asupra ei, ci ne vom limita la a face
câteva observaţii.
5
6

JlJidem.
JlJidem.
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Blestemul, element esenţial care contribuie la declanşarea acţiunii în
Doi feciori beţi, este absent în cazul celălalt, mirele alegând din proprie iniţi
ativă şi fără a ni se menţiona că ar fi fost beat să-şi invite la ospăţul nunţii
prietenul decedat.
Nu ni se descrie aspectul mortului, de asemenea nu se pomeneşte nimic
de reacţia miresei (doar amintită sumar în naraţiune, atunci când prietenii
decid să se însoare) şi a celorlalţi nuntaşi faţă de prezenţa la nuntă a strigoiului.
în Doi feciori beţi ni se descrie - e drept, cam sumar - aspectul strigoiului şi
reacţia de spaimă a rudelor lui Larion.
Faptul că la plecarea mirelui de la mormânt el avea deja barbă până la
brâu ne face să ne gândim mai de grabă la basmul lui Petre lspirescu Tinereţe
fără bătrâneţe şi viaţăfără de moarte7• În acest caz, Făt-Frumos începe să îmbătrâ
nească progresiv, pe drumul de întoarcere spre casă (albirea părului şi a bărbii,
tremuratul genunchilor, apoi creşterea bărbii albe).
Chiar şi moartea mirelui este una bruscă, relativ violentă chiar. El este
dintr-o dată risipit de vânt. Această moarte se aseamănă mai mult cu cea a lui
Făt-Frumos căruia Moartea (personificată în basmul lui Petre Ispirescu) îi trage o
palmă şi el cade mort, prefăcându-se în ţărână. Legat de moartea lui Făt-Frumos,
este de remarcat interpretarea oferită în acest sens de Constantin Noica:
" Dar de ce-i trage o palmă. De ce nu-l atrăgea încet, cu drligul ei, spre
nefiintă, ca pe toti ceilalti, acum cînd el singur recăzuse sub suveranitatea ei? Îl
pălmuia, poate, pentru că omul acesta avusese impertinenţa să iasă din condiţia
sa de om, depăşind acea devenire întru devenire în sînul căreia totul se stinge
lent dar sigur. Trebuia un act de violenţă, pentru ca restul de fiinţă din el să se
facă praf şi pulbere, intrînd în ordinea nefiinţei.
Moartea este individuală, nu generică. Este a fiecăruia. Ea nu coseşte
vieţile în neştire, ci o curmă pe a fiecăruia, după măsura vieţii lui. Pe unul îl
pălmuieşte, pe altul îl mîngîie şi pe cîte un altul îl transfigurează . . . " 8•
Am analizat şi acest aspect într-un studiu anterior9•
Având în vedere această interpretare a lui Constantin Noica, trebuie
să observăm că şi mirele din Prietenii a dorit el însuşi, în mod conştient, să iasă
din ordinea naturală a firii deoarece, deşi n-a recurs la vreo vrajă sau la vreun
blestem pentru a-şi scoate prietenul din mormânt, a acceptat situaţia nefirească
şi teribilă apărută, prin faptul că şi-a dus prietenul mort la nuntă şi timp de
două ore au petrecut la ospăţ. De asemenea, o altă situaţie nefirească este
acordul mirelui de a intra în mormânt şi de a bea vin cu strigoiul. Aşadar, până
la urmă putem aprecia că avem de-a face cu un accept voluntar al mirelui de a
schimba ordinea naturală a firii, ceea ce ne permite să ne explicăm moartea sa,
relativ violentă după cum am mai spus.
1

1

1

Petre Ispirescu, Tinereţefără bătrîneţe şi viaţăfără de moarte, in Aleodor lmpărat. Basme, Bucureşti,
1975, p. ll-22.
Constantin Noica, O interpretare a basmului Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă jării de moarte, in
"Steaua", nr. 4 (347), anul XXVIT, Ouj-Napoca. aprilie 1976, p. 30.
Dan Prahase, Trecerea supranaturală a timpului , p. 311-328.
. . .
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Comparativ cu cele două decese (al lui Făt-Frumos şi al mirelui),
moartea lui Larion din Doi feciori beţi este uşoară, lină, fără a se înregistra
manifestări violente. Aceasta se poate interpreta prin faptul că Larion nu dorise
în mod real, canştient, ieşirea din firescul lucrurilor, jignirea adusă strigoiului fiind
rezultatul stării de ebrietate, a sentimentului de putere agresivă, de responsa
bilitate împărţită pe care i-o oferea prezenţa celuilalt flăcău. Şi aceste aspecte au
fost discutate ulterior pe larg10•
În concluzie, naratiunea Prietenii ne oferă varianta bucovineană a celor
două motive pe care le-am întâlnit in legenda Doifeciori beţi din judeţul BistriţaNăsăud, şi anume motivul Don Juan şi motivul trecerea supranaturală a timpului.
1

"FRIENDS
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Summary

Juan (the invited dead) and the
passing of the time in a narrati.on from Bucovina.

The present study approaches the motif of Dan
motif of supernatural
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Vezi nota 1.
288
www.cimec.ro

MODERNITATE ŞI SECULARIZARESAU DESPRE
CONTEMPORANEITATEA EPISTEMOLOGIILOR LUI
DESCARTES ŞI BACON ÎN SOCIETATEA ACTUALĂ
Paul-Ersilian ROŞCA
Adeseori vorbim despre secularizare ca despre un fenomen cvasiin
stalat 1n societatea contemporană, strâns legat de un alt concept, comple
mentar, cel al globalizării. Încercarea de a înţelege resorturile care au provocat
noua stare a societăţii ne oferă perspectiva unui proces îndelungat cu multiple
aspecte interconectate. Desacralizarea lumii a fost rezultanta schimbării regis
trului de gândire european. Opoziţia făţişă faţă de valorile unui creştinism
ultraclericalizat a condus la redescoperirea unor mult mai vechi concepte de
natură filosofică şi religioasă. Un neognosticism, un neoplatonism, o redes
coperire şi reinterpretare a lui Aristotel, toate ofereau " alternativa" pentru cei
care nu doreau o poziţie conformă cu directivele Bisericii şi cele ale societăţii
profund religioase. Nu putem însă omite un element important care a deter
minat schimbarea şi anume lipsa de răspuns a Bisericii la întrebările şi nevoile
tot mai stringente care se năşteau şi bântuiau mintea elitelor europene. Simplul
recurs la Scriptură şi Tradiţia Patristică, fără o explicare mai profundă şi mai
"
" raţională , a creat premisa ideii că religia creştină oferă un adevăr parţial,
subiectiv, limitativ şi adesea restrictiv.
în consecinţă putem remarca eludarea valorilor creştine, "perimate" şi
anoste, şi înlocuirea lor cu o serie de idei şi concepte redescoperite, un melanj
şi un sincretism religios " la modă" din ce în ce mai pregnant la nivelul înaltei
societăţi. Redescoperirea trupului uman îl plasează pe acesta în prim plan,
oferindu-i un veritabil cult al imaginii şi poeziei. Noua ipostază a trupului era
opusă viziunii Bisericii, în special celei apusene, aceea de a-1 darnna şi supune
coerciţiei, ca fiind sediul pornirilor păcătoase şi al pierderii mântuirii.
Arta a oferit o alternativă pentru cei care reclamau austeritatea spaţiului
public şi cultic. Cu toate că tematica rămâne una predominant religioasă,
artistul va recurge la o serie de artificii tehnice pentru a putea integra acele
elemente şi idei care-I preocupau şi adeseori intrigau. Nuditatea a luat cu asalt
spaţiul de cult, convertită şi încreştinată, exprimând frumuseţea şi perfecţiunea
creaţiei lui Dumnezeu.
Umanismul şi Renaşterea la care adăugam negreşit Iluminismul,
au reprezentat o veritabilă revoluţie a modului de gândire european, omul
devenind treptat din creatură - creator. El, cel care a iniţiat acest ansamblu
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unic, a ajuns să nu-l mai controleze ci dimpotrivă, a devenit maleabil şi supus
adeseori schimbărilor dese de stil, o expresie a fiecărei noi direcţii care va
surveni în cadrul curentului mai larg care cuprindea societatea veacului aceluia.
Răspunsurile au devenit treptat un rezultat al observaţiei directe. Omul
a înţeles că universul se supune unor reguli pe care empiric le poate descoperi
şi, poate, schimba în avantajul său. Ştiinţa devine nu doar o constantă a preocu
părilor învăţaţilor, ci un " El Dorado" al răspunsurilor. Plecând de la simplele
fenomene naturale, ajungându-se la încercarea demonstrării existenţei lui
Dumnezeu din punct de vedere ştiinţific, acest spaţiu avea să producă princi
palul conflict în ultimele secole. Treptat s-a produs un fenomen de polarizare
a spaţiului gândirii. " Raţionaliştii" şi " ceilalţi" vor oferi tabloul unui " duel" . În
timp ce oamenii de ştiinţă vor invoca mereu raţiunea umană ca bază funda
mentală a exprimării şi gândirii noastre, " ceilalţi" , aici intrând în primul rând
oamenii cu puternice sentimente religioase, indiferent de religie sau confe
siune, vor vedea mereu o entitate transcendentă. Divinitatea fiind superioară
omului reprezintă sursa universului şi implicit a raţiunii umane, care în acest
caz este un dar divin indisociabil legat de revelaţie.
Secularizarea constituie o realitate a modernităţii fiind considerată de
cei care apartin rationalismului ştiintific şi spiritual ca fiind sursa de emanatie
a celei din urmă. Aşadar fără secularizare lumea nu ar fi cunoscut fenomenul
modernizării şi implicit modernitatea. " Ceilalţi" văd în secularizare rezultatul
modernitătii
,
, , un fenomen novator care 1-a exilat pe Dumnezeu din ecuatia
societăţii, El fiind identificabil şi asociabil unei perioade " primare" a evoluţiei
gândirii umane, o perioadă de început care aparţinea de facto trecutului.
Mircea Eliade surprinde parţial acest aspect printr-o schemă evoluţionistă a
ideilor şi sentimentelor religioase. Plecând de la religiile anirniste şi totemice
şi culminând cu cele monoteiste, Eliade anticipează transformarea lumii pe
palierul religios şi trecerea treptată înspre o etapă a religiilor politice, homocen
trice şi tehnocentrice. Omul devine în acest caz centrul, întregul, sursa a toate,
idol şi închinător în acelaşi timp, emiţătorul şi receptorul mesajului universal.
Toată această transformare a fost una de durată, secularizarea fiind un
fenomen complex şi fluctuant ca mod de exprimare. Ea se bazează pe experi
mentarea unui altfel de sentiment religios. Adevărul, dorinţa şi ţelul suprem
al omului, constanta întregii gândiri umane este înţeles diferit: fie prin prisma
credinţei, fie prin prisma a ceea ce generic denumim " ştiinţă" .
1

1

1

1

Pentru Descartes, metoda prin care adevărul este făcut manifest constă în
dubiul sistematic asupra tuturor con ţinuturilor minţii, până ce se ajunge la ideile clare
şi distincte, care, prin ele însele, sunt propriile lor dovezi de adevăr1• H. R. Patapievici
remarcă similitudinea modului de a cunoaşte adevărul cu altă " metodă" , cea pe

care Părinţii pustiei şi isihiei o practicau în asceza lor. Golirea minţii de orice
gânduri străine nu are alt scop decât descoperirea lui Dumnezeu. De ce este
necesară această golire? Tocmai pentru a putea sedimenta şi discerne Adevărul
şi formele de manifestare ale lui Dumnezeu de restul elementelor eterogene.
H. R. Patapievici, Omul recent, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2008, p. 71.
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Înţelegem astfel modul în care ambele viziuni au ca şi unic ţel aflarea
adevărului şi impropierea lui. Doar ceea ce este identificat ca fiind " adevărul"
separă şi poziţionează adeseori antitetic viziunea creştină de cea secularizată.
F. Bacon particularizează şi denumeşte cu mai multă exactitate cele afirmate de
Descartes, amintind elemente pe care le consideră indispensabile adevărului.
Astfel este necesară golirea minţii de orice prejudecăţi şi reprezentări false, de toţi
idolii sau ideilefalse primite de la tradiţie, care ne falsifică observaţiile.
Identificarea tradiţiei şi religiei ca factori ai anti-progresului social nu
reprezintă o teză nou întâlnită, modul în care cei doi ideologi înţeleg metoda
realizării acestei debarasări are însă o cu totul altă dimensiune. Apelul la
creştinism este unul inevitabil prin prisma faptului că el este principalul factor
al comparaţiei. El este cel analizat, contestat, înlocuit cu o alternativă care se
credea a fi una viabilă şi corectă. Cu toate acestea, la nivelul mentalului epocii,
contestarea creştinismului este aproape în totalitate una inconştientă, fiind
rezultatul indirect al problematizării principalelor teme de gândire şi cercetare.
Omul de ştiinţă şi filosoful secolelor XV-XVI cel puţin, are o profundă religio
zitate şi dorinţa de a afla adevărul iar răspunsul la întrebări este unul bazat pe
îndemnul Scripturii de a cerceta şi de a " bate pentru a se deschide" . Pentru mintea
celui care vrea să pătrundă tainele, cunoaşterea este elementul fundamental şi
de cele mai multe ori contează drumul parcurs şi efortul dobândirii ei. Aristotel
în Metafizica sa, sublinia faptul că omul caută cunoaşterea pentru ea însăşi, nu
pentru vre-un folos oarecare. La momentul Bacon şi Descartes, modernitatea
trăia primii paşi şi nici cel mai vizionar filosof nu ar fi putut anticipa drumul
pe care societatea îl va urma. Desacralizarea şi secularizarea nu erau percepute
decât la o scară zecimală comparativ cu zilele noastre, tocmai de aceea viziunea
şi terenul pe care întrebările încercau să-I pătrundă era unul restrâns.
Ştiinţa viza în principal Natura, încercând să pătrundă complexul
sistem de legi care o guvernează, tocmai de aceea este interesantă observarea
drumului pe care ştiinţa 1-a parcurs din punct de vedere al metodei. Dacă ea
începe undeva în secolul al XIV-lea, secolul al XIX-lea va aduce schimbarea
dramatică a viziunii ştiinţei despre lume. Din acel moment, vedem cum spiritul
ştiinţific începe să producă " efecte colaterale ", iniţial nedorite: agresiunea spiritului
ştiinţific împotriva culturii umaniste. Procedeul? Cel clasic, pentru orice modernitate:
erodarea continuă, insidioasă, permanentă, irezistibilă, insesizabilă a tot ce înseamnă
tradiţie deja constituită. Lăsat să acţioneze fără discemământ, spiritul ştiinţific tinde
săfie negaţionist (tot ce nu se supune standardelor ştiinţifice este lipsit de orice valoare
cognitivă) şi anexionist (din orice disciplină este de luat în considerare numai ceea ce
poate deveni asemeni ştiinţei)3•
Faptul că gândirea secularizată este una pseudo-ştiinţifică are menirea
de a contesta tot ceea ce se întemeiază pe altceva. Religia şi cultura bazate pe
resorturile credinţei, ale sentimentului, ale esteticii (perspective imposibil de
măsurat şi catalogat), devin astfel o paria, un aspect neglijabil dacă nu chiar
2
3

Ibidem, p. 71.
H. R. Patapievici, Discernământul modernizării, 7 conferinţe despre situaţia defapt, Ed. Humanitas,
Bucureşti, 2005, p. 119.
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condamnabil în unele situaţii. Cu toate acestea religia şi Biserica continuă să
existe. Această supravieţuire (anumite elemente de revigorare începând să se
simtă în ultimii ani) nu a ţinut cont de o inversare a procentelor celor care
continuă să fie legaţi de Biserică şi valorile ei, chiar dacă ponderea părţilor în
ecuaţia religie - secularizare s-a schimbat. Fenomenul este surprins de către
Jean-Paul Willaime, secularizarea adoptând o formă de exprimare religioasă
tocmai pentru a putea să-şi răspândească mai bine propriile valori pe schemele
de gândire convenţionale deja existente. Modernitatea însăşi (afirmă Jean-Paul
Willairne) poate fi concepută ca un sistem mitic ce funcţionează ca şi credinţa. Nu
pare deci nejustificată acordarea unui anumit credit unei teze limitate despre secula
rizare pentru a explica o anumită scădere a influenţei sociale a religiei, ce se observă cu
precădere în societăţile occidentale, dar nu numai aici. O scădere a influenţei sociale
care nu înseamnă o lipsă totală de influenţă şi cu atât mai puţin o dispariţie a religiei,
dar care indică faptul că, sub imboldul modernităţii, situaţia religiei este profund
perturbată. Într-adevăr, pare greu de contestat că trăsăturile caracteristice esenţiale ale
modernităţii - reflexivitatea sistematică, diferenţierea funcţională, globalizarea, indivi
dualizarea, raţionalizarea şi pluralismul - au diminuat puterea socială a religiei în
societăţile occidentale4.
Pe fondul acestei globalizări a secularizării asistăm la schimbări în
culturile şi teritoriile profund religioase şi tradiţionale. Transformările sunt
adesea contrare aşteptărilor, secularizarea fiind privită ca fenomen similar unui
agent al intereselor politico-economice străine şi ca urmare, respinse cu hotărâre
(vedem fenomenul cât se poate de evident în Orientul Apropiat şi Mijlociu).
Fundamentalismul, adesea în forma sa radical religioasă, izolaţionismul, sunt
răspunsurile celor care percep atacul asupra tradiţiei ca venind din partea unor
elemente străine culturii şi mentalităţii zonei respective. Ciocnirea civilizaţiilor
este o temă mai actuală ca niciodată. Exportul unui model cultural şi încercarea
de implementare a acestuia cu forţa într-un teritoriu străin spiritului culturii
propuse, reprezintă principalul factor de tensiuni şi dovada insuccesului unui
astfel de proiect.
Se naşte întrebarea: contează atât de mult tradiţia în definirea unei
societăţi? Şi dacă da, care este raportul dintre tradiţie şi modernitate? Acestor
două întrebări nu le putem răspunde decât într-un mod cvasi-general, dat fiind
faptul că evoluţia tradiţiei este una îndelungată, la fel şi istoria modernităţii.
Mihail Neamţu trasează o linie generală atunci când afirmă că: vocabulă uzată
sau concept temut, tradiţia n-arfi meritat un destin atât de ingrat în memoria moder
nităţii. Aşa cum o inspecţie grafologică descoperă profi1ul psihologic al unei persona
lităţi, orice comunitate culturală îşi ascunde identitatea în urmele trecutului. Totuşi,
mişcările revoluţionare ale modernităţii iluministe ne-au sugerat posibilitatea îndepăr
tării radicale a surselor tradiţiei. Nu puţini au îmbrăţişat, pe urmele lui Marx sau
Freud, idealul emancipării de veacul prăfuit al celor care, pentru că sunt doar vechi,
ajung săfie consideraţi şi învechi fiS.
•

Jean-Paul Willaime, Sociologia religiilor, Institutul European, Iaşi, 2001, pp. 126-127.
Mihail Nea.mţu, Bufniţa din dărâmături. Insomnii teologice în România postcomunistă, Ed. Polirom,
laşi, 2008, p. 118.
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Concepţia conform căreia tradiţia este sinonimă cu tradiţionalismul,
cu imobilismul este departe de realitate. Secularizarea a invocat mereu acest
lucru fără a tine cont că, în fond, traditia este tezaurizatoarea celor mai viabile
şi importante valori culturale şi materiale pe care o societate le posedă. Astăzi
sesizăm importanţa tradiţiei în afirmarea identitară a unui popor, aceasta
datorită faptului că tradiţia este mereu clasică şi nouă, în acelaşi timp şi
nedisociat. Tradiţia nu are o delimitare temporală, nu-i putem găsi o finalitate
în istorie aşa cum este greu să-i întrezărim şi delimităm începuturile. Ceea ce
astăzi este modern şi nou, mâine va intra în tradiţie şi va fi supus aceluiaşi
tratament ca şi valorile de acum un secol sau două. Acest lucru nu-l înţelege
secularizarea, faptul că ajunge să-şi condamne propriile creaţii pe simplul
motiv că nu mai sunt noi. Nu avem o estimare completă a pierderilor irevocabile
suferite de tradiţie în planul reperelor religioase, al exigenţelor academice, al esteticii
urbane, al cunoaşterii tehnice protejate în in teriorul breslelor, al obiceiu rilor sezoniere
păzite prin riturile de trecere. Tradiţia a fost emancipată de revoluţionarii de profesie
aşa în cât a fi mai bun a ajuns să se confunde, pentru unii, cu amnezia6•
Patrimoniul uriaş pierdut, atât în sfera materială cât mai ales în cea
spirituală este incalculabil. Totul datorită unei modernităţi care nu a înţeles
ideea coexistenţei cu societatea creştină tradiţională. Golirea minţii pe care o
desemnau ca pas major şi decisiv pentru aflarea adevărului Bacon şi Descartes,
a fost prost înţeleasă şi aplicată, ducând la preeminenţa modernizării cu orice
mijloc şi pentru orice formă. Calitatea unui lucru (fie că vorbim de material
sau spiritual) ajunge să treacă pe un plan secund prin simplul fapt că acesta
are eticheta noutăţii. Modernitatea apare ca şi concept şi mod de manifestare
deplin în secolul al XVII-lea (o serie de elemente precursoare fiind amintite
anterior), nefiind o noutate însă. Ea apare ca o epistemă mai raţională decât tradiţia
pe care pretindea să o înlocuiască. Era nouă pentru că oamenii căutau soluţii raţionale,
n u era raţională pentru că era nouă. Raţionalitatea a fost motivul pentru care moderni
tatea a fos t chemată la fiinţă. Acest element deosebeşte ceea ce eu numesc modernitate
clasică de modernitate recen tă, pur şi simplu. Toate achiziţiile modernităţii clasice mă refer la principiile acestor achiziţii - au fost realizate n u în virtu tea nou tăţii ci
în virtu tea raţionalităţii. Toate achiziţiile modernităţii recente sunt realizate nu în
virtu tea raţionalităţii, ci în virtu tea nou tăţii7.
Relaţiile dintre creştinism şi societa tea secularizată se realizează aşadar
pe palierul raportării la noutatea mesajului. A tât timp cât Biserica poate menţine
un tonus puternic al mesajului Evangheliei, atâta timp cât Biserica scoate în
evidenţă tradiţia şi permanenta noutate a mesajului său, putem vorbi despre o
fragilă dar totuşi existentă egalitate de şanse. În caz contrar, modernitatea va
atrage merite pe care şi le arogă prin faptul că în propria-i logică in ternă nu
admite închiderea sa într-un timp fizic delimitabil (implicit şi mesajul său este
permanen t actual). În timp ce valorile creştine sunt repudiate şi trimise într-un
exil is toric, legea internă a modernităţii (potrivit căreia faptul de a fi modem constituie
'

'

Ibidem, p . 118.

H . R. Patapievici, DisccrniillllÎn lul modcrnizării . . , p . 107.
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În sine o valoare) impune contrariul: 1w există ieşiri din modemilate, deoarece mt
există ieşire din timp8•
Societatea actuală devine în acest mod condusă de dorinţa permanentă
de a fi racordată noutăţii, tradiţia fiind arareori preţuită şi implicit aplicată.
Religia şi modernitatea nu se pot exclude reciproc, nu pot realiza o exilare a
celeilalte, tocmai de aceea asistăm la o convieţuire, o coabitare care le supune
unei influenţe reciproce. Ar fi deci pueril să credem că doar una dintre părţi
exercită o influenţă covârşitoare asupra celeilalte iar aceasta se mulţumeşte cu
o atitudine pasivă. S-a constatat deja faptul că paradigmele metodologice şi de
gândire ale modernităţii îşi au baza în modelul creştin. Faptul că secularizarea
tinde să se transforme într-o " religie" dovedeşte, dacă mai este cazul, apelul
la modelele preexistente şi care şi-au dovedit viabilitatea. Ne putem în treba
de asemenea, dacă tradiţiile, mai alet: cele religioase, n u transformă modernitatea în
aceeaşi măsură în care modernitatea le transformă pe ele; dacă ne gândim la secula
rizarea internă a creştinismului, la unele lu crări teologice şi la evoluţia unora din tre
practicile sale, sclzimbarea religioasă propriu-zisă ni se pare considerabilă Îl! acest caz,
demonstrând capacitatea dinamică a religiilor de a se menţine în pofida reÎmwirilor9.
Raportul religie-modernitate are de foarte multe ori la bază configuraţia
societăţii din punct de vedere al imaginii individului, a persoanei în raport cu
sinele şi alteritatea. În fond cel mai bine poate fi observată pervertirea societăţii
la nivelul celor care o compun. Mesajul are un dublu sens: de la societate la
individ şi de la individ la societate. Biserica şi societatea sunt până la un punct
similare din punct de vedere organic, natural de vreme ce persoanele fac parte
din cele două entităţi, iar societatea actuală (chiar şi secularizată) are o origine
fundamental creştină. Rolul unei persoane în cadrul celor două este însă diferit
astăzi, prin modul de relaţionare cu ceilalţi şi de raportare a individului la
Biserică/ societate.
Biserica are la bază ideea comuniunii, raporturile dintre membrii
ei fiind reglementate de ad erenţa lor la un ansamblu de valori şi simboluri
comune, având ca şi punct central credinţa în Dumnezeu şi în mântuire.
Biserica are aşadar ca liant comuniunea, care reprezintă un mod aparte de
interrelaţionare şi dialog, în care elementul comun are mereu un ascendent în
faţa particularităţii.
Societatea în schimb, are ca fundament implicarea şi adoptarea de către
persoană a vieţii în societate, şi aceasta, guvernată de o serie de reguli, drepturi,
elemente care sunt comune tuturor membrilor ei şi care o definesc implicit şi pe
ea. Dacă în cazul Bisericii vorbim despre comuniune, societatea prezintă o serie
de raporturi interpersonale de natură socio-economică, contractualiste, s trăine
adeseori sentimentului de dragoste, milă, înţelegere, compasiune. Bryan
Wilson surprinde această di ferenţă de fond între cele două tipuri simu ltane
de apartenenţă a persoanelor. Diferen ţele izbitoare din tre viaţa În comu nitate şi
viaţa în societate pot fi expuse În ter111eni care, dacă 11!1 sunt ei Înşişi religioşi, au
Idem, O m u l rece11f . . . , pp. 1 1 4-1 1 5 .

Jean-Paul Willaimc, o p . cit,

p . 136.
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oricum conotaţii religioase. Relaţiile comunitare stabilite între persoane în integrali
tatea lor presupun încredere, loialitate, respect pentru vârstă, precum şi scheme clare
de autoritate edificate pe determinaţii biologice. Persoanele contează mai mult decât
rolurile, iar bunăvoinţa-mai mult decât performanţa. Societatea se bazează pe relaţii de
rol impersonale, pe coordonarea principiilor şi pe modele de comportament eminamente
formale şi contractuale, în care virtuţile personale, spre deosebire de obligaţiile impuse
de roluri, au puţină însemnătate10•
Sesizăm aşadar distincţia între comunitate (comuniune) şi societate
(viaţă în societate), în fapt între personal şi impersonal, între iubire şi datorie,
între consens şi contract. Acelaşi autor vine cu o completare pe care o consi
derăm importantă: în timp ce în comunitate îndatoririle individului rezultau dintr-o

concepţie morală derivată în cele din urmă din surse supranaturale, sau care făcea
referire la ţeluri supranaturale, în societate îndatoririle şi îndeplinirea rolurilor sunt
justificate în ultimă instanţă de cerinţele impuse de o structură raţională, în care price
perile sunt cultivate, iar competenţele-atestate; rolurile sunt atribuite şi coordonate;
recompensele sunt atent cântărite, iar timpii sunt şi ei măsuraţi şi alocaţi11•
Artificializarea relatiilor interumane constituie una dintre trăsăturile
societăţii actuale, o depersonalizare accentuată la care se adaugă o dezumanizare din ce în ce mai pregnantă. Fiecare raport cu aproapele, cu cel de lângă
tine sau uneori cu propria persoană este cântărită şi analizată din punct de
vedere al ansamblului câştig-cost, generozitatea, mila, nobleţea cedării unei
întâietăţi conjuncturale fiind tot mai des asociate unei slăbiciuni şi lipse de
determinare. Vom înţelege astfel mult mai bine ceea ce a însemnat abando
narea moralei creştine, a valorilor eminamente umane şi înlocuirea lor cu o
viziune mercantilistă a vieţii în care fiecare lucru, persoană, sentiment şi
credinţă are un preţ. Oswald Spengler afirmă o disociere clară între cultură şi
civilizaţie. Cultura are o dimensiune universală, mult superioară unei banale
delimitări teritoriale. Vorbim astfel despre cultura europeană, cultura arabă,
asiatică, creştină, acestea fiind apanajul unor zone mult superioare graniţelor
unor naţiuni şi ţări. Civilizaţia este văzută de către Spengler ca o limitare, o
regresie a culturii. Vorbim despre civilizaţia greacă, britanică, românească,
etc., încadrabile mult mai uşor unei teritorialităţi geo-politice. Astăzi cultura
creştină este înlocuită de civilizaţia diferitelor popoare şi grupuri etnice, fiecare
tinzând să-şi creeze o individualitate pe care creştinismul o integrase atât de
bine în mesajul universal al lui Hristos.
Veacul nostru, prin lipsa lui de religiozitate nu se poate înscrie decât
într-o notă de degradare a culturii faustice moderne. De altfel, Spengler
reuşeşte să încadreze omul modem, oferind cheia individului secularizat şi
treptat areligios. Viaţa omului modern de la sfârşitul unei culturi ca a noastră este
'

deformată de tirania intelectului negator şi distructiv. " Omul subordonează totul
intereselor practice şi banale"; trăieşte acum într-o " perspectivă de broască", cu orizont
închis şi josnic, spre deosebire de omul culturilor în faza lor de înflorire, care cunoştea
10
Il

Bryan Wilson, Religia din perspectivă sociologică, Ed. Trei, Bucureşti, 2000, p. 179.
II:Jidem, p. 179.
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"
" perspectiva de pasăre a vie,tii . Morala tragică a unei atitudini serioase faţă de
problemele grave ale existenţei este acum înlocuită cu o morală plebee, care evită aceste
probleme sau ajunge la soluţii de compromis. Morala plebee este o " morală dialectică";
principiile şi normele morale, în loc de a fi " trăite instinctiv ", sunt " discutate critic ".
Morala nu mai este o chestiune practică, ci o " problemă teoretică", pentru că " valorile
ei nu mai fac parte integrantă din viaţă"12•

Omul având pervertită şi atrofiată vocaţia morală, în speţă morala
creştină, este supus wmi transfer de personalitate. El nu mai este o fiinţă
socială, el nu mai trăieşte în comuniunea unei comunităţi ci devine un individ
izolat şi singur, paradoxal într-o lume a cărei prioritate devine suprapopu
Iarea. Morala plebee pe care o invoca Oswald Spengler are această însuşire
prin " calitate" nu prin origine. Omul nu părăseşte izolarea unei elite pentru
a se integra într-o plebe a societăţii, ci el se află acolo de câteva secole tocmai
prin morala care-I identifică unui statut inferior oricărei alte perioade în care
s-a aflat. Cultura contemporană, cu o morală atât de primitivă şi laxă, produce
mutaţii la nivelul schemei de gândire umane. Persoana ajunge cu timpul să
urască lumea, agitaţia, dar, paradoxal, în acelaşi timp să se sperie de propria
fiinţă şi singurătatea în care aceasta se găseşte. Paradoxul în care intră este unul
în aparenţă insurmontabil, o veritabilă gaură neagră care-I atrage irezistibil în
pofida dorinţei de a scăpa.
Una dintre cauzele crizei morale contemporane o constituie chiar
această lipsă de dialog şi înţelegere a omului cu sinele. Konrad Lorenz surprinde
imaginea unui om bulversat şi fără un orizont al concretului. El afirmă că: una

dintre cele mai rele consecinţe ale agitaţiei sau poate ale fricii care produce nemijlocit
agitaţie e incapacitatea oamenilor moderni de a sta fie şi numai un timp scurt singuri
cu ei înşişi. Ei evită orice posibilitate de autoreflecţie şi meditaţie cu o consegvenţă plină
de frică, de parcă s-ar teme ca nu cumva reflecţiile să-i pună în faţa unui autoportret
înfiorător, asemănător cu cel pe care Oscar Wilde îl descrie în clasicul său roman de
groază " The picture oJDorian Gray''13•
Frica de a-ţi înfrunta propriile-ţi defecte este una dintre constantele
societăţii secularizate în care trăim. Dacă morala şi valorile creştine te încura
jează sa înfrunţi păcatul, să recunoşti greşeala, să le mărturiseşti şi să încerci
să nu le repeţi, morala veacului acestuia caută mereu justificări, circumstanţe
atenuante, culpe străine de propria persoană şi vinovaţi pentru ceea ce nu se
vrea acceptat şi însuşit ca aparţinându-ţi. Avem mereu în oglindă dualitatea
moralei, şi oare unde este mai bine subliniată esenţa ethosului creştin decât
în Predica de pe munte. Iisus Hristos în enunţarea Fericirilor a făcut mult mai
mult decât a da o alinare şi întărire oropsiţilor, flămânzilor, celor ce plâng, El a
subliniat filonul moralei care guvernează creştinismul, mai ales ca atitudine şi
împropriere a mesajului divin. Astăzi vedem contrariul.
Mircea Vulcănescu realizează magistral o butaforie lingvistică a
Fericirilor, adaptată tocmai spiritului societăţii contemporane. Tabla valorilor
12
13

Constantin C. Pavel, Tragedia omului în cultura modernă, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1Wl, p. 23.
Konrad Lorenz, Cele apt păcate capitale ale omenirii civilizate, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2001 ,
p. 40.
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morale ale omului modern, care a pierdut viziunea altei vieţi, căreia-i era menit e
însă răsturnarea totală a făgăduielii de bucurie-n suferinţă şi de răsplată în Slavă, pe
care Predica de pe munte le aducea acum două mii de ani: sărăciei, blândeţii, inimii
curate, duhului împăciuitor, milostivirii, setii de dreptate şi prigoanei suferite pentru
ea. Fericiţi cei îndestulaţi răspunde veacul acesta lui Hristos - căci a acelora este
împărăţia acestei lumi şi alta nu e. Fericiţi cei cumpliţi şi neîndurători, că aceia nu
se vor teme de nimeni. Fericiţi cei ce râd şi se bucură, că aceia de nimic nu au nevoie.
Fericiţi cei îndrăzneţi, căci aceia vor avea parte de praznic. Fericiţi semănătorii de
vânt, căci aceia se vor chema fiii furtunii. Fericiţi cei iscusiţi, căci aceia vor afla taina
multor lucruri. Fericiţi veţifi, când vă vor slăvi şi vă vor tămâia, minţind pentru voi,
căci v-aţi aflat plata acum, pe pământ, şi mâine de voi cine o să-şi mai aducă aminte ? "14•
-

Valorile şi morala au devenit diametral opuse atunci când încercăm să
realizăm o analiză a religiei creştine şi una a societăţii secularizate. Este limpede
că vorbim despre două zone diferite de abordare a vieţii. Creştinismul prin
Biserică accentuează latura spirituală a vieţii, cea care-I defineşte şi particulari
zează pe om de restul creaturii. Lumea secularizată in schimb pune un accent
covârşitor pe materialitate şi tot ceea ce decurge de aici. Aspectul profund
material al societăţii contemporane este uşor de dedus din însăşi cauza moder
nităţii : înţelegerea materiei, stăpânirea ei, ajungându-se in final la o veritabilă
divinizare a acesteia. Deja am amintit ciocnirea civilizaţiilor şi culturilor, dar
merită să reiterăm faptul că, dacă la inceput am vorbit despre un conflict limitat
la spaţiul european, astăzi secularizarea este asociată tot mai mult fenomenului
globalizării. Aceasta poartă intr-un mod indiscutabil amprenta occidentală şi la
nivelul Orientului se simte cel mai bine incompatibilitatea sistemelor de valori
in uz. Seria interminabilă de războaie, masacre, sancţiuni economice, colonizări,
au incercat să realizeze un implant cultural care s-a dovedit şi se dovedeşte şi
astăzi un eşec in esenţă. Este limpede câtă dreptate au orientalii atunci când îi repro

şează civilizaţiei occidentale moderne caracterul exclusiv material: e singurul ei sens de
dezvoltare şi orice punct de vedere am adopta vom fi mereu puşi în faţa unor consecinţe,
mai mult sau mai puţin directe, ale acestei materializări "15•
Este din ce in ce mai greu să înţelegem şi să distingem direcţia pe care
lumea o urmează, să anticipăm eventualele schimbări la nivelul mentalităţii
colective şi individuale. Creştinismul este astăzi stigmatizat, pus la colţ de către
cei care-I consideră o reminiscentă a unui trecut primitiv şi intunecat. Asocierea
lui cu o serie de practici şi credinţe aparţinând superstiţiei şi unui orizont de
gândire limitat, constituie cel mai adesea rezultatul unei necunoaşteri a profun
zimilor creştinismului, a operei excepţionale pe care Sfinţii Părinţi au redactat-o.
Ori ştergerea cu buretele a tuturor acestor aspecte nu dovedeşte decât o lipsă de
respect asociată unei viziuni semidocte. Teodor Baconsky analizează societatea
postmodernă şi modernitatea ca şi ansamblu, descoperind " reţeta" folosită de
artizanii secularizării, adeseori persoane extrem de inteligente şi care jonglează
cu destinele umanităţii spre propriul folos. in era postmodernă, când civilizaţia
14
15

Mircea Vulcănescu, Creştinismul în lumea modernă, in Gândirea sodală a Biseridi, editor Ioan 1.
Ică Jr., Germano Marani, Ed. Deisis, Sibiu, 2002, p. 84.
Rene Guenon, Criza lumii moderne, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2008, p. 125.
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europeană - ca matrice universală - ţine morţiş să-şi otrăvească rădăcinile (pentru că
detestă făţiş Biserica), totalitatea trecutului omenesc riscă masive pierderi de memorie
colectivă vie. Nimic din ce e " bătrânesc " nu se mai bucură de atenţie. Trecutul, ca
moştenire a celor morţi, a fost complet amuţit. Moştenitori ingraţi ai testamentului
teandric, trăim într-o cultură a tinereţii, făcută de profesionişti ai juvenilităţii demon
strative, care ne prescriu reguli de unică folosinţă, fără să pară stânjeniţi de un atare
non-sens. În numele clipei sanctificate, lumea e redusă la marea instalaţie media, care
huruie asurzitor. Acum îl condamnă pe atunci16•
Pesimismul este probabilă cea mai periculoasă stare pe care o poate
încerca societatea în zilele noastre. Incapacitatea de a reacţiona la atacurile
zilnice ale unui mediu social din ce în ce mai străin nouă este una dintre conse
cinţele pierderii controlului asupra direcţiilor urmate de societate. Persoana
devine neputincioasă ca de una singură să influenţeze sistemul, tocmai de aceea
s-a ajuns la a se privi spectacolul grotesc al socialului fără a se mai propune o
alternativă. Societatea a ajuns la o asemenea stare de cangrenare morală încât
se naşte întrebarea: amputarea ar constitui o soluţie sau ar conduce la decesul
civilizaţiei umane? Trebuie să crezi că istoria e în mâinile lui Dumnezeu, pentru a
spera că secularizarea societăţilor de tip occidental ar puteafi reversibilă. !ntr-o gândire
providenţialistă, secularizarea primeşte girul pedagogic al unei divinităţi care vrea ca
omul să se elibereze şi să guste, în contrapartidă, amărăciunea vidului spiritual. Sigur că
la mijloc e o contradicţie: cum de-arfi dorit Dumnezeu o umanitate simultan autonomă
şi nefericită?1 7• în consecinţă, departe de ideea răzbunării lui Dumnezeu, secula
rizarea-şi trăieşte existenţa ca şansă extraordinară de călire a celor care-şi doresc
cu adevărat mântuirea. Secularizarea este percepută adeseori ca un veritabil
test pe care fiecare trebuie să-I dea pentru a se putea distinge personalitatea
puternică de cea laxă, cel care-şi asumă condiţia de a nu se supune modei în
favoarea unor valori etice şi morale în care crede cu adevărat. Secularizarea,
percepută de foarte multe ori ca punte spre o Apocalipsă apropiată, marchează
însă paradoxul sfârşitului văzut ca şi eliberare. Secularizarea ca sfârşit este un
alt fel de a susţine că totul este bine când se încheie rău, aceasta nu deoarece
scopul final al istoriei şi al vieţii ar fi răul, ci deoarece istoria este percepută tot
mai pregnant ca fiind mai rea decât veacul viitor, şi atunci, secularizarea are
un aspect pozitiv, cel al grăbirii sfârşitului. Obsesie recurentă a teologiei din toate
epocile, întoarcerea la surse, exprimată prin recuperarea dialecticii paleocreştine dintre
condamnarea lumii şi mântuire se regăseşte, aici, perfect oglindită în teza că progresul
umanităţii măsoară, pe fond, goana după veacul de apoi. Secularizarea devine atunci
forma prin care voinţa emancipării de sub imperiul lui saeculum cunoaşte o ultimă şi
salutară acceleraţie18•
Societatea contemporană conştientizează în momentele de luciditate şi
sinceritate, criza profundă care o străbate. Desacralizarea sub multiplele sale
aspecte cere într-un mod imperativ o schimbare. Se vorbeşte din ce în ce mai
des despre o reîncreştinare a unui continent " creştin " prin aspectul său formal.
16
17
18

Teodor Baconsky, Despre necunoscut, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2007, p. 63.
Idem, Creştinism şi democraţie, Ed. Curtea Veche, Bucureşti, 2010, p. 134.
Ibidem, p. 136.
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Discursul Bisericii constituie punctul de plecare al unei eventuale revalorizări
a creştinismului şi culturii care-I are la bază. încercarea este una cât se poate de
dificilă, cei mai mulţi teologi creştini vor accepta astăzi că vechile argumente înfavoarea

existenţei lui Dumnezeu nu au forţa raţională a unei demonstraţii pe care ei credeau
cândva că ar fi avut-o. Mulţi vor pretinde, împreună cu Hans Kiing, că până la urmă
putem afirma existenţa lui Dumnezeu, nu pentru că este inevitabil să facem acest lucru,
ci datorită unei credinţe fundamentale, cu toate că, chiar în actul afirmării, omul devine
convins de justeţea alegerii sale de a afirma19• Diferenţa dintre creştinii de astăzi şi cei
de acum două mii de ani constă în acceptarea ideii de transcendent, de miracol,
în credinţa vie care astăzi este înlocuită de pesimismul şi neîncrederea perma
nentă vizavi de valorile tradiţionale. Omul complică foarte mult ecuaţia vieţii,
exclude elementele simple, adevărate, fundamentale tocmai prin simplitatea lor
şi aparenţa " primitivitate" . Complicarea tuturor lucrurilor de dragul complicaţiei
constituie principalul element ce se cere a fi surmontat în reconfigurarea minţii
persoanei secularizate. Nu mai asistăm la o gândire simplă, limpede şi naturală,
stresul, permanentul afl�x de informaţii duc la o blocare a capacităţii omului
de a procesa informaţia. Imprăştierea minţii este cauza superficialităţii gândirii.
Nici cele afirmate de către Bacon şi Descartes nu mai sunt astăzi la modă, fiind
dificil de aplicat într-o societate multimedia care prin volumul uriaş de imagini
şi informaţii produce o veritabilă hipoxie a raţiunii, înlocuind trăsătura funda
mentală a persoanei umane cu un reflex consumerist.
Cum poate un creştin, un intelectual, firava pătură de oameni care sunt
ancoraţi în tradiţie să schimbe ceva? O întrebare care-şi găseşte răspunsul în
însăşi mărturisirea valorilor prin trăire. Exemplul personal este probabil mult
mai important decât orice alt efort teoretic şi verbal. Intr-o secularizare care

accentuează individualismul şi deci lipsa de modele, devine exemplară mărturia pe care
fiecare creştin o dă, prin viaţa sa, despre faptul că viaţa creştină e nu numai o posibi
litate, ci o realitate, că trăirea lui Hristos se face concret şi în ciuda dificultăţilor şi
nemulţumirilor de ordin social-economic. E nevoie de descoperirea adevărului că creşti
nismul se trăieşte şi acum ca şi altădată, ca model de vieţuire în care unii nu mai cred
şi pe care alţi îl ironizeazif2°. Criza modelelor este astăzi invocată în toate mediile
sociale, modelele reale fiind înlocuite de " modelele" tabloidelor şi scandalurilor.
Parveniţii sunt idolii celor care-şi doresc o viaţă luxoasă fără a depune efort.
Comprornisut departe de a fi sporadic, a devenit moneda de schimb şi funda
mentul relaţiilor sociale. Or în atare condiţii criza morală persistă şi se adânceşte.
Firavele voci ale elitelor intelectuale se aud tot mai greu din vacarmul societăţii
care le marginalizează şi ironizează. Biserica este chemată la apostolat, o nouă
perioadă de "pionierat" în care catehizarea se cere a fi făcută de urgenţă pentru
a nu se ajunge la intrarea iremediabilă a omenirii pe panta extincţiei. Cum se
va realiza misiunea Bisericii? Prin adaptarea discursului la contextul explicit.
A trecut perioada în care amvonul era deasupra mulţimii şi inflexibil ca mesaj.
19

2D

Leonard Swidler, După absolut. Viitorul dialogic al reflecţiei religioase, Ed. Limes, Ouj-Napoca_
2002, p. 245.
Ştefan lloaie, Relativizarea valorilor morale. Tendinţele etidi postmoderne şi marala creştină, Ed.
Renaşterea_ Ouj-Napoca, 2009, pp. 163-164.
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Biserica trebuie să vorbească nu de dragul de a vorbi ci pentru a transmite un
mesaj clar. Tocmai de aceea trebuie înţeles faptul că mărturisirea lui Hristos în

lume se face întotdeauna în funcţie de cadrul cultural, filosofic şi social în care omenirea
se aj7ii într-un anume moment al istoriei sale. Cum acest context este mereu nou şi nu
poate fi prevăzut din timp, discursul Bisericii către lume se modifică şi el, chiar dacă
specificul ei rămâne acelaşi. Se înregistrează astfel o adaptare a discursului la cerinţele
societăţii, ceea ce reprezintă păstrarea aceluiaşi izvor de învăţături; nerenunţarea la
datele primite de la Hristos de dragul solicitării societăţii, ci eventual îmbrăcarea lor
într-o formulă; astfel, se afirmă aceeaşi realitate a prezenţei lui Dumnezeu în lume,
acum ca şi mai înainte21.
Este de datoria celor responsabili să încerce să-şi schimbe atitudinea
lor, pe cea a apropiaţilor şi a comunităţilor din care fac parte. Epistemologia
lui Descartes şi Bacon la care am făcut referire în studiul nostru nu prevede
înlăturarea brutală a tradiţiei şi înlocuirea ei cu o pseudo-cultură. Golirea
minţii trebuie atent măsurată, tocmai pentru ca aceasta să nu devină totală
şi iremediabilă. A uita trecutul nu este echivalent cu a deschide perspectiva
cunoaşterii viitoare. Cine nu are trecut nu are nici viitor. Secularizarea nu a
prevăzut acest lucru, în consecinţă asistăm astăzi la o lume fără origini, fără
un specific şi o identitate clară şi îndreptându-se spre un viitor din ce în ce
mai sumbru ca şi aspect. Este necesară înţelegerea faptului că tradiţia nu este
o dimensiune a trecutului ci este o permanenţă a timpului în toate ipostazele
lui: trecut, prezent şi viitor. Creştinismul arată faptul că tradiţia este ancorată
profund în viitorul eshatologic. Actuala existenţă este o pregustare şi prefi
gurare a celei viitoare, tocmai de aceea tradiţia este firul roşu al unei istorii care
se va desăvârşi în viitor. Tradiţia vine aşadar din viitor şi nu din trecut. Tradiţia
ortodoxiei [. . .] nu este istorie, ci mărturie, nu este evenimentul săvârşit şi încheiat în

secolele trecute, ci chemarea pentru împlinirea lui în viitor. [. .] Privit din acest unghi,
Tradi,tia nu este o literă moartă, o repetiţie nostalgică sau acceptarea necritică şi simplă
perpetuare a trecutului, ci o continuitate creativă în Duhul Sfânt şi o deschidere spre
viitor, spre lumea cea nouă aşteptată a Împărăţiei lui Dumnezeu22•
.

Secularizarea a venit împreună cu modernitatea, desacralizarea şi criza
morală nu pot fi decât consecinţele cele mai evidente ale schimbărilor survenite
în interiorul raţiunii şi sentimentului uman. Izolat şi permanent agresat de
mundan, omul caută redefinirea propriei persoane, înţelegerea rolului său într-o
lume care 1-a redus la stadiul de cifră într-o statistică. Necesitatea siguranţei,
a comuniunii, iubirii, dreptului de a spune ceva şi de a fi ascultat constituie
marile dorinţe ale omului de astăzi. Biserica trebuie să ofere alterativa şi oaza
de linişte, este necesar însă să-şi înţeleagă menirea şi să-şi adapteze discursul,
venind spre cei care au nevoie de ea şi ieşind din imobilitatea care din păcate
i-a caracterizat misiunea în ultimele secole. Elitele intelectual-creştine sunt
chemate spre a deturna lumea de la panta morţii spirituale şi morale pe care
se găseşte.
21
22

lllidcm, p. 135.
Pantelis Kalaitzidis, Ortodoxie şi modernitate. O introducere, Ed. Eikon, Ouj-Napoca, 2010,

pp. 210-211.
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Modernitate şi secularizare sau despre contemporaneitatea epistemologiilor ...
MODERNITY ANO SECULARIZATION OR ABOUT
CONTEMPORARY EPISTEMOLOGIES OF DESCARTES ANO
BACON IN TODAY'S SOCIETYABSTRACT

Abstract
One of the most important phenomena that contemporary society is
confronting with is the secularization. Often associated with modernity, secularization
is the main factor for the relativization of moral and ethical world values. The causes
must be sought in the past centuries, the process of secularization being fueled, in time,
by the religious and technological trends that have developed. Our study suggests an
understanding of the phenomenon of secularization in the expression, giving also some
general directi.ons to remedy its negative consequences.
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RESTAURAREA UNUI VAS HALLSTATTIAN DIN
COLECTIA MUZEULUI GRĂNICERESC NĂSĂUDEAN
'

Tatiana COTOC
Cuvinte cheie: Transilvania, arheologie, prima epocă a fiernlui, resaturare,
ceramică, vas bitronconic
Keywords: Transylvania, archeology, First Iron Age, restoration, pottery,
vessel

În cadrul cercetărilor arheologice sistematice efectuate în localitatea
Fântânele, punctul " La Gâţa " (corn. Matei, jud. Bistriţa-Năsăud), în campania din
anul 2010 a fost descoperit un mormânt de inhumaţie de tip scitic, mormântul nr.
30 (M30), datatîn prima jumătate a sec. Vl î. Ou. Din inventarulfunerar a făcut parte
şi un vas mare de formă bitronconică, descoperit în stare fragrnentară. Acesta a
fost lucrat cu mâna, din pastă poroasă, având ca degresant nisip şi cioburi pisate,
prezentând culoare brun-negricioasă la exterior şi gălbui-cărămizie la interior, cu
slip bine lustruit la exterior. Vasul dispune şi de un ornament constând din trei
caneluri, dispuse orizontal în partea superioară a gâtului şi, de asemenea, două
proerninente-apucători, patrulatere în sectiune, aplicate simetric sub diametru!
maxim (Di�ensiuni: Înăltime 35 crn; iHarnetrul gurii 24,6 cm; Diametru!
maxim 34,5 cm; Diam�trul fundului 16,5 crn)l. Întrucât vasul s-a păstrat
într-o proporţie ridicată, de peste 80%, şi mai ales datorită caracterului său de
unicitate pentru colecţia Muzeul Grăniceresc Năsăudean, s-a decis restaurarea
integrală în vederea expunerii sale.
Fragmentele ceramice (Fig. 1/ a), odată ajunse în laboratorul de resta
urare al Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud, înainte de alte intervenţii, au
fost testate din punct de vedere al rezistenţei mecanice şi chimice. Pe suprafaţa
cerarnicii s-a observat prezenţa unor depuneri de natură calcaroasă, rezultate
ca urmare a mediului pedologic în care vasul a stat vreme de mai bine de două
milenii şi jumătate. într-o primă etapă, fragmentele au beneficiat de o curăţare
primară, fiind imersate în apă, iar apoi curăţate cu ajutorul unor perii fine,
din fibre naturale. Pentru îndepărtarea depunerilor calcaroase, s-a efectuat un
tratament chimic specific. Fragmentele cerarnice au fost saturate în baie de apă,
=

=

1

=

=

George G. Marinescu, Un monnânt de tip sdtic descoperit la Fântânele " La Gâţa" (jud. Bistriţa
Năsăud), in prezentul volum.
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ulterior fiind imersate în soluţie de acid clorhidric de o concentraţie de 9 %,
timp de cinci minute, perioadă suficientă pentru îndepărtarea depunerilor. Au
urmat apoi spălări repetate cu apă distilată pentru neutralizarea acidului, în
final fiind uscate natural la o temperatură constantă ambientală.
A doua etapă a constat în asamblarea fragmentelor păstrate, folosindu
se un adeziv de tip aracet, fără plastifiant, ulterior fragmentele lipite fiind
poziţionate în lădiţe cu nisip fin. S-a optat pentru folosirea aracetului fără
plastifiant deoarece acesta este reversibil şi devine transparent după întărire.
Restaurarea propriu-zisă a vasului a fost efectuată de sus în jos, începând cu
buza şi terminând cu fundul.
În a treia etapă s-a folosit tehnica amprentei interioare pe mulaj cu
Neoloid ALL - Purpose (soluţie de mulaj) şi plastilină (Fig. 1/b), după care
au fost realizate completările cu ipsos de modelaj (Fig. 1/ c, d). După comple
tarea părţilor lipsă s-a realizat finisarea ipsosului cu ajutorul hârtiei abrazive,
de granulaţii diferite.
Ultima etapă a constat în integrarea cromatică, realizată prin pensulare,
folosindu-se culori tempera de o nuanţă mai deschisă faţă de culoarea fragmen
telor originale (Fig. 1/ e). După integrarea cromatică, vasul a fost impregnat cu o
soluţie diluată de aracet fără plastifiant pentru a uniformiza şi proteja culoarea.
După restaurare, vasul a fost ambalat şi transportat la Muzeul
Grăniceresc Năsăudean, urmând a fi prezentat în expoziţia de istorie, aflată în
pregătire în cadrul acestei instituţii muzeale (nr. inv. 7).
THE RESTAURATION OF A HALLSTATTIAN POT OF THE COLLECfiONS
BELONGING TO THE MUSEUM FROM NĂSĂUD
Summary
The archeolo gical research which took place at Fântânele-La Gâţa, in 2010, led
to the discovery of a scythian grave from the end of the first Iron period. Fragments of a
big pot also belonged to the inventory. The present article describes the stages and the
techniques used in the process of repairing the pot.
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RESTAURAREA UNUI ŞTERGAR DIN COLECŢIA
MUZEULUI JUDEŢEAN BISTRIŢ A-NĂSĂUD
Mirela ROŞ
Ţesutul şi cusutul au fost îndeletnicirile de bază ale femeilor din satele
româneşti, acestea fiind cele care asigurau atât piesele de port cât şi piesele
textile de interior. Un loc important în decorarea interiorului ţărănesc, îl aveau
şi ştergarele, fiind întâlnite în toate zonele ţării, deosebindu-se de la o zonă la
alta prin modul în care sunt expuse, cromatica şi motivele decorative.
Piesa propusă pentru restaurare a fost cumpărată în anul 1976 de la
Ghiţu Floarea, domiciliată la acea vreme în localitatea Năsăud, judeţul Bistriţa
Năsăud. începând din acel an piesa face parte din inventarul Muzeului Judeţean
Bistriţa-Năsăud, secţia etnografie, colecţia textile. în tot acest timp piesa a fost
păstrată în depozitul de textile al muzeului, în poziţie corespunzătoare, întinsă,
protejată cu pânza albă, în condiţii de stabilitate microclimatică conformă cu
normele de conservare.
Ştergarul în discuţie a fost ţesut în gospodăria ţărănească, la război în
două iţe. Piesa este ornamentată la extremităţi cu motive geometrice (crucea
în x, romb, dinţi de fierăstrău), motive fitomorfe (frunza), şi motive florale.
Motivele decorative sunt alese în războiul de ţesut în nuanţe de galben, gri,
roşu şi alb. La confecţionarea ştergarului s-a folosit atât pentru urzeală, cât şi
pentru băteală fir de bumbac.
Datorită folosirii îndelungate şi a condiţiilor de utilizare, spălare necores
punzătoare şi păstrare neadecvată, piesa prezintă degradări mecanice: uzură
funcţională, depuneri de prat pierderi ale urzelii şi bătelii, degradări fizica
chimice reliefate prin estomparea culorilor: decolorarea şi îmbătrânirea firelor.
în ceea ce priveşte curăţarea mecanică a piesei, aceasta a fost efectuată
cu ajutorul aspiratorului de masă, iar pentru zona mai deteriorată s-a folosit un
filtru de tifon pentru a proteja piesa. Pentru curăţare s-au mai folosit pensule
moi, iar pensularea s-a făcut în direcţia firelor de băteala. Ţinând cont că piesa
nu prezintă urme de murdărie şi pete, nu a fost necesară o curăţire umedă a
ştergarului.
După controlul dimensiunilor exacte: L 148 cm, 1 34,5 cm, s-a trecut
operaţiunile
de restaurare. Reconstituirea a început cu refacerea zonelor
la
degradate, prin introducerea firelor de urzeală şi ulterior de băteală în tehnica
originală. Tehnica de lucru a fost în două iţe, firele folosite fiind compatibile
din punct de vedere al naturii, culorii şi grosirnii . În operaţia de restaurare a
=
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ştergarului s-a lucrat liber pe masă, iar pentru fixarea piesei s-au folosit greutăţi
învelite în netex, pentru a presa porţiunile nou reconstituite. Toate operaţiile
au fost fotografiate.
Pe mai departe, piesa va fi depozitată în poziţia întins, protejată prin
foi de pânză albă, în aceleaşi condiţii climatice impuse de normele conservării
ştiinţifice. Expunerea ştergarului se va face cu respectarea condiţiilor cerute
de o piesă restaurată şi se va evita agăţarea punctiforma, faldurile, plierile şi
tensionările. De asemenea, ea nu va fi expusă în condiţiile utilizării surselor de
iluminat nocive. în cazul organizării unei expoziţii se va cere acordul conserva
torului şi restauratorului de specialitate pentru expunerea acestei piese.
Bibliografie

Vaida K., Laura Pop, Restaurarea unui păretar din judeţul Alba, în " Anuarul Muzeului
Etnografic al Transilvaniei", 2002, Editura Alma Mater.
Gheoghe Nistoroaia, Ştergare populare, Bucureşti, 1975.
Marina Marinescu, Arta populară româneasca, Ţesături decorative, Editura Dada, Ouj,
1975.

Aurel Moldoveanu, Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Bucureşti, 1999 .
Norme de restaurare.
THE RESTAURA TION OF A TOWEL BELONGING TO THE COLLECTIONS OF
BISTRIŢ A-NĂSĂUD COUNfY MUSEUM

Summary
The following lines present the methods used to restore a towel belonging
to the County Museum of Bistriţa-Năsăud. The piece was acquired three decades ago
from a woman who lived in Năsăud.
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ANALIZA MATERIALELOR PICTURALE DE PE
ICONOSTASUL BISERICII DE LEMN DIN GERSA,
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
Teofil-Claudiu PETREAN, Constantin MĂ]{UŢOIU,
Ioan BRATU, Victor Constantin MAR UŢOIU
1. Introducere

Ţara Năsăudului, odinioară împânzită de biserici de lemn, mai
păstrează astăzi doar câteva mărturii răzleţe ale acestui tip arhitectural, care se
confundă oarecum cu arhitectura religioasă de sorginte ortodoxă, în contrast cu
zidirile din piatră caracteristice zonei de colonizare germană a Bistriţei. Treptat,
pe măsura creşterii numerice a comunităţilor şi a puterii lor economice, dar şi
a atitudinii de toleranţă promovate de către autorităţile imperiale în raport cu
biserica românilor, în locul micilor biserici de lemn au fost ridicate biserici de
zid, mai încăpătoare, mai trainice şi mai reprezentative pentru satele ajunse la
o anumită prosperitate economică. O parte din vechile biserici de lemn au fost
dăruite unor parohii mai sărace din satele iobăgeşti sau ale districtului săsesc al
Bistriţei, altele ajunse în ruină au rămas doar în memoria documentelor. Biserica
de lemn de la Gersa a acoperit nevoile de cult ale satului până în urmă cu două
decenii, când enoriaşii au hotărât să înalţe în vecinătate o biserică de zid, vechiul
aşezământ fiind pus în umbră. Şansa a făcut ca biserica de lemn să intre înh·-un
program european de conservare şi reabilitare, care oferă monumentului şi
inventarului ce-l cuprinde posibilitatea valorificării turistice şi culturale.
Localitatea Gersa1 şi-a împrumutat numele de la valea îngustă de-a
lungul căreia s-au extins treptat o seamă de gospodării care au făcut parte
administrativ, până la început de secol XX, din localitatea Rebrişoara2•
Conscripţia din 1733 înregistra la Rebrişoara 219 familii, cu cinci preoţi greco
catolici şi unul ortodox, ce slujeau în două biserici de lemn3; după ce în 1714
existau doar patru preoţi, care locuiau în case săteşti, supuse dării4• La vizita
1

2

3
•

Toponimul Gersa ar putea deriva fie din radicalul slav Ger, fie de la un nume propriu, de
origine germană, după părerea lui Nicolae Drăganu, Toponimie şi istorie, Cluj, 1928.
Gersa este înregistrată ca şi unitate teritorială abia prin recensământul din anul 1910. Pompei
Boca, Vechimea documentară a localităţilor din judeţul Bistriţa-Năsăud, secolele XV-XX, in "File de
Istorie", N, Bistriţa 1976, p. 249.
Costin Fenaşan, Izvoare de demografie istorică, voi. 1, Bucureşti, 1986, p. 99.
Virgil Şotropa, Două tablouri istorica-statistice din anii 1 714 şi 1 733 pri17itoare la preoţii români din
Valea Someşului, in "Arhiva Someşană", nr. 28, 1940, p. 16.
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episcopului Athanasie Rednic din anul 1767, Rebrişoara este consemnată ca
dispunând de două biserici, una zidită de săteni în 1 725 şi alta clădită de George
Guşă în 1721 pe valea Gersei5, în hotarul satului aflându-se şi o mănăstire în
care vieţuia un călugăr de mir. Toate datele concordă în favoarea existenţei la

începutul secolului XVIII-lea a două biserici de lemn în parohia Rebrişoara,
a căror edificare nu apar, ca în multe alte cazuri, consemnate în documente,
datarea lor stând sub semnul tradiţiei, transmisă din generaţie în generaţie.

La

Rebrişoara ancheta lui Buccow din anul 1761 consemna spusele sătenilor,

cum că biserica existentă a fost ridicată în urmă cu 43 de ani, înlocuind-o pe cea
anterioară aprinsă şi nimicită de tătari6• Anul de edificare a bisericii de pe valea

Gersei stă de asemenea sub semnul unei oarecari incertitudini. Într-o însemnare

din anul 1834 se vorbeşte despre preotul Basiliu, ce ar fi slujit "în această sfântă
biserică de pe Gersa în veleatul 7208-1700" 7• Mai certă pare inscripţionarea

înscrisă pe peretele altarului: " Ştiţi făcută în 1 721 " 8, care concordă cu cea menţi

onată de către Athanasie Rednic la 1 767.

Biserica cu hramul Sfinţii Arhangheli a fost înscrisă în rândul monumen

telor istorice de către Comisia Monumentelor Istorice din perioada interbelică,

pe considerente de vechime şi valoare artistică. Alcătuită dintr-un pronaos
pentagonal cu uşa de intrare amplasată pe latura sudică, decorată cu un brâu

în formă de funie şi incrustaţii cu motive solare în formă de rozetă învârtită
şi cruciforme, urmat de naosul şi altarul rectangulare. Deasupra pronaosului
se înalţă turnul-clopotniţă, cu o galerie deschisă cu câte două arcade înalte pe
fiecare latură, a cărei stâlpi de susţinere şi balustradă sunt măiestrit decorate.

Coiful zvelt înălţându-se sub formă de săgeată sfidează parcă legile arhitec
turale, dovedind iscusinţa şi priceperea meşterilor care au ridicat-o. Meşterul ce
a ridicat construcţia a fost, potrivit tradiţiei, George Guşă, ctitorul bisericii fiind
Mâti " a Mandii" 9 care a donat atât terenul cât şi lemnul pentru construcţie. În
timp biserica a suferit o serie de modificări prin lărgirea ferestrelor şi probabil
pierderea picturii din bolta şi pereţii interiori.
Sub egida Comisiunii monumentelor, în anul 1929 au fost întreprinse
lucrări de restaurare la biserica din Gersa. Deteriorarea învelitorii i-a îndemnat
pe enoriaşii din Gersa să intervină, în anul 1962, printr-un memoriu înaintat

Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Bistriţa-Năsăud (în continuare ANSJBN), colecţia Emil
Precup, dosar 219, p. 110.
Gheorghe Mândrescu, Biserid de lemn din Ţara Năsăudului şi Ţinutul Bistriţei, în Monumente
istorice şi de artă religioasă din arhiepiscopia Vadului, Fe/eacului şi Clujului, Ouj-Napoca, 1982.
p. 164. în raportul înaintat autorităţilor guvernamentale de către magistratul Bistriţei privind
pagubele provocate de incursiunea cetelor tătărăşti din anul 1717, Rebrişoara figurează cu %
de case, 5 mori şi o biserică, mistuite de foc, alături o serie de bunuri rechiziţionate (Leon Muti,
Rebrişoara - mărturii pentru eternitate, Ed. Nereamia Napocae, Ouj-Napoca, 2004, p. 91).
Leon Muti, ap. cit., p. 86.
Emil Precup, Un sat grăniceresc: Rebrişoara, în " Revista ilustrată" nr. 9-10, 1935, p. 119; Datarea
este confirmată prin inscrip!Ja semnalată de I. Cristache-Panait, I. Scheletti, Monumentele de
lemn din judeţul Bistriţa-Năsăud în lumina istoriei, în "Buletinul Monumentelor Istorice", anul
XLL 1972. nr. 1, p. 68.
Leon Muti. ap. cit., p. 314.
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Analiza materialelor picturale de pe iconostasul iJisericii de lemn din Gersa

prof. Constantin Daicoviciu pentru acordarea unei subvenţii in vederea refacerii
acesteia. Se cerea sprijin pentru aprobarea unei cantităţi de 10 mc de lemn din
pădurile din vecinătate, " pentru a face şindrilă in stil vechi" 10• Intervenţia nu
a rămas fără rezultat, in 1963 biserica fiind primenită şi pusă la scut pentru
deceniile următoare.
Zestrea bisericii din Gersa este completată de un inventar iconografie
consistent şi valoros, alcătuit din icoane pe lemn şi pe sticlă, piese de mobilier şi
carte religioasă, dăruite de către enoriaşi. Târnpla bisericii cuprinde mai multe
icoane mobile aparţinând unor etape şi ateliere diverse. Cele mai vechi icoane
sunt cele ale Arhanghelului Mihail, respectiv Sf Nicolae, care se datează in prima
jumătate a secolului XVIII, caracterizate printr-un desen sigur şi un colorit
viu, intr-o paletă caldă pe fond auriu. Lucrările ar putea aparţine lui Tudor
Zugravul, iconar activ in zona Năsăudului la acea vreme11• Alte câteva piese,
cum ar fi Adormirea Maicii Domnului şi Maria cu Pruncul, de un decorativism
accentuat, sunt opera unui pictor anonim de la mijlocul aceluiaşi veac. Icoana
Bunul păstor şi Isus binecuvântând, încadrate de coloane împodobite cu vrejuri
de vie, cu un grafism accentuat dar şi un colorit armonios, sunt opera icona
rului Vasilică din Cătina, din anii 1780-1782, pictor care a lucrat atât iconostasul
bisericii din Rebrişoara cât şi a celei din Gersa12• Atât uşile împărăteşti cât şi un
lot mai mare de icoane de tâmplă sunt rezultatul activităţii pictorului Teodor
Gherleanu13, iconar foarte activ in zona graniţei năsăudene in ultimele decenii
ale secolului XVIII.
Pe lângă icoanele pe lemn, biserica din Gersa adăposteşte şi un
consistent lot de icoane pe sticlă lucrate in centrul de iconari de la Nicula,
datând din secolul al XIX-lea. Temele frecventate de către meşterii populari
sunt prezente: Adam şi Eva, Masa raiului, Bunavestire, Naşterea Domnului, Maica
Domnului cu Pruncul, Răstignirea, Isus binecuvântând, de un decorativism plin
de farmec şi prospeţime coloristică. Lucrările, datorită mediului in care au fost
păstrate şi tehnicii de lucru utilizate, au suferit degradări majore, necesitând
ample lucrări de conservare şi restaurare.

2. Analiza materialelor picturale

În vederea executării operaţiilor de restaurare şi conservare a operelor
de patrimoniu sunt necesare activităţi de investigare privind compoziţia
materialelor constituente, a materialelor de intervenţie in cazul operelor
restaurate, precum şi a substanţelor rezultate in urma degradărilor survenite
datorită factorilor de mediu. Metodele de analiză utilizate pot fi destructive,
10
11
12

ANSJBN, colecţia Emil Precup, dos. 253.
Marius Porumb, Dicţionar de pictură veche românească din Transilvania - sec. XIII- XVIII, EA,
Bucureşti, 1998, p. 429-432.
Pe o icoană a iconostasului din Rebrişoara era inscripţionat 1780, mai 30, Vasile Zugrav.
ANSJBN, colecţia Emil Precup, dos. 219, f. 107. Aceeaşi inscripţie se afl<'1 şi pe fruntarul
bisericii din Gersa (E. Precup, ap. cit., p. 119).
Pictorul originar din Tiha Bârg<'iului a realizat numeroase iconostase şi icoane aflate in biserici
din p<'irţile Năsăudului: llva Mare, Sângeorz Băi, Maieru (M. Porumb, Dicţionar . . ., p. 144-145).
"
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adică cele care prevăd prelevare de probe (metodele spectroscopice, croma
tografice, analiza elementară etc.) şi nedestructive, care nu necesită prelevare
de probe (metodele microscopice, spectroscopia de fluorescenţă de raze X,
difracţia de raze X etc.).
în mod curent la identificarea pigmenţilor, a lianţilor, a grundului, a
vernisului, precum şi a suportului în cazul icoanelor pe lemn şi a frescelor se
utilizează spectroscopia FTIR şi spectroscopia Raman, împreună cu microsco
piile FTIR şi Raman. Determinarea gradului de uzură a lemnului precum si
stabilirea esenţei de lemn din care a fost confecţionat suportul este o problemă
importantă în cazul restaurării icoanelor pe lemn.
în cazul nostru, s-au prelevat probe de pe una din uşile diaconeşti şi,
de asemenea, de pe trei icoane aflate pe iconostasul bisericii de lemn din Gersa
(fig. 6-9) . Măsurătorile în infraroşu au fost efectuate cu ajutorul uni spectofoto
metru FTIR JASCO 6100 în domeniul spectral 4000-400 cm·1, folosind tehnica
pastilării în KBr.
3. Rezultate şi discuţii

Din analiza spectrelor FTIR (fig. 1-3, probele 1-5) se poate afirma că
materialul din care s-a realizat grundul este ghipsul. Acest lucru se poate vedea
în toate cele cinci probe prin benzile de frecvenţe specifice ghipsului (3500-3400,
1700-1600, 1150-1100, 700-600 cm-1). De asemenea, se poate afirma că meşterii
iconari îşi diluau vopselele cu ghips. Pigmentul roşu prezent în probă (fig. 3,
proba 4) este oxidul de fier, cu frecvenţele specifice (533-462 cm-1). Culoarea
albastră este un pigment pe bază de cupru (fig. 1-3, proba 5) şi anume azurit
cu frecvenţele specifice (3425, 1490, 1409, 1081, 952, 837 cm-1). Albul de plumb
(un amestec de carbonat şi sulfat de plumb) este pigmentul din proba trei,
conform benzilor specifice de absorbţie (3535-3530, 1400, 1152-1118, 693-684,
615-596 cm·1); iar în albul din proba doi, pe lângă alb de plumb, se pare că mai
conţine şi alb de zinc (465 cm-1). Liantul în toate probele este gălbenuşul de ou
(3400-3200, 2924, 2854, 1729, 1619, 1565-1500, 1480-1300 cm·1).
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4.

Concluzii
Materiale picturale utilizate în realizarea icoanelor şi a uşilor iconos
tasului sunt cele uzuale, folosite de meşterii iconari din sec. XVIII-XIX din
Transilvania. Pe de altă parte, prezenţa albului de zinc sugerează că icoanele nu
au fost pictate toate în acelaşi timp şi de acelaşi pictor, existând însă şi posibili
tatea ca la un moment dat, în timp, la una să se fi intervenit pentru restaurare.

THE CONSERVATION AND RESTORATIONS OF WOODEN CHURCH
FROM GERSA

1 CHURCH PAINTINGS

Summary
Our research is ma de from two parts: the first presents the history of the "Sfinţii
Arhangheli" wooden church from Gersa 1 - Bistriţa-Năsăud county, based on archive
material from Romanian National Archive while the second comprises the result of
the researches in the labora tories (physical and chemical interpretations for substances
used in the painting of icons). The iconostasis is composed from severa) icons painted
from different painters in different periods.
The presence of the Zn02 reveals )ater on made interventions on aforesaid
paintings.
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Fig. 4. Biserica de l e m n d i n G e rsa
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Fig. 5 . lconostas u l Biserici i din Gersa
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F i g . 6. Deta l i u u ş a diaconească - A r h . Ştefan

Fig . 8 I co a n a I i sus H ristos Pantocrator

Fig. 7 . I coana Maicii Domnului

Fig. 9. I coana Adorm i rea Maicii D o m n u l u i
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