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MAREA UNIRE DIN ANUL 1918
– O MINUNE ISTORICĂ
Ioan SIGMIREAN
Prin Marea Unire, înţelegem unirea cu România, a Basarabiei, Bucovinei
şi Transilvaniei. Istoriografia românească, în cea mai mare parte a ei, consideră
că întâmplările din anul 1918 sunt rezultatul firesc al evoluţiei societăţii româneşti din epoca modernă. Lupta pentru unitate şi independenţă fiind firul roşu
al întregii noastre istorii. Privind dintr-o perspectivă foarte largă şi îndepărtată,
în care se estompează evenimente şi chiar etape istorice, acest lucru poate fi
adevărat. Ideea refacerii statului dac, aşa cum a fost el în antichitate, a fost o
prezenţă nu numai la românii ardeleni ci şi la domnii munteni şi moldoveni
şi chiar la unii principi maghiari ai Transilvaniei. Mihai Viteazul a înfăptuit
această unire, pentru foarte scurt timp, în anul 1600.
Dacă privim realităţile istorice dintr-o perspectivă mai îngustă, mai
apropiată, în care se conturează cu claritate realităţile perioadei dualiste şi a
Primului Război Mondial, înfăptuirile din anul 1918 pentru multe popoare
europene, pentru poporul român cu precădere, ne apar ca o minune istorică,
ca o intervenţie divină în evoluţia societăţii europene. Prăbuşirea, aproape
concomitentă a 4 imperii: Ţarist, Austro-Ungar, German şi Otoman; detronarea a 4 dinastii seculare: Romanov, Habsburgică, Hohenzollern şi Otomană
au produs schimbări radicale în configuraţia politică a statelor europene,
prin constituirea sau intregirea unor state independende: Finlanda, Estonia,
Letonia, Lituania, Polonia, Cehoslovacia, Iugoslavia, Grecia şi România
Mare. La acestea se adaugă întregirea Franţei cu provinciile Alsacia şi
Lorena şi constituirea unor state independente, sau semiindependente pe
alte continente.
Revenind la realităţile româneşti, cine ar fi bănuit că ar fi posibilă prăbuşirea Rusiei ţariste şi a Austro-Ungariei? Austro-Ungaria s-a consolidat ca stat
după realizarea pactului dualist, iar aderarea României la Puterile Centrale a
creat o stare de scepticism în rândurile românilor din Transilvania şi Bucovina.
Ca urmare, conducerea Partidului Naţional Român din Transilvania şi Ungaria
s-a resemnat după eşecul Memorandumului, care a avut, totuşi, rolul de a prezenta lumii civilizate realităţile din Ungaria. Adoptând „tactica activistă” au
acceptat, practic, noile realităţi din Ungaria, în care era inclusă şi Transilvania.
Lupta lor s-a rezumat la respectarea legislaţiei Ungariei, la lărgirea prezenţei reprezentanţilor români în Parlamentul Ungariei, prin reorganizarea
11
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circumscripţiilor electorale, la apărarea presei româneşti şi a activităţii asociaţiilor culturale româneşti.
Pentru exemplificare, recurgem la câteva poziţii exprimate de către
fruntaşi ai P.N.R. Iuliu Maniu a declarat în Parlamentul Ungariei, în anul 1906,
următoarele: „Menţinerea Ungariei şi in general a monarhiei austro-ungare, este
o necesitate politică şi internaţională, atât pentru români cât şi pentru maghiari”.
Declaraţia a fost făcută în condiţiile sporirii tensiunilor dintre marile puteri. În
acelaşi an, 1906, fruntaşul roman A.C. Popovici a publicat lucrarea „Statele Unite
ale Austriei Mari”, în care a propus federalizarea Austro-Ungariei în 15 state
naţionale, având o constituţie federală şi monarhia comună a Habsburgilor.
Între aceste state era şi Transilvania. Propunerea ţinea seama de concepţia prinţului moştenitor Franz Ferdinand, cel care va fi asasinat la Sarajevo în anul 1914,
pretext pentru declanşarea războiului mondial. În amintita lucrare, autorul nu
pune problema reunirii teritoriilor româneşti din Ungaria şi Austria, idee ce a
circulat la fruntaşii români în timpul Revoluţiei de la 1848–1849.
Alexandru Vaida, un alt fruntaş important din conducerea P.N.R. a
susţinut într-un articol publicat în ziarul „Adevărul” din Bucureşti, imediat
după declanşarea conflictului mondial, în anul 1914, următoarele: „Românii din
Ungaria au alergat cu entuziasm sub steaguri, ceea ce constituie o dovadă strălucită
despre credinţa dinastică si dragostea de patrie a poporului roman”. Fruntaşul P.N.R.
Ştefan Cicio-Pop declara în Parlamentul Ungariei, în data de 5 septembrie 1916,
deci, după ce România a intrat în război cu Austro-Ungaria: „poporul roman,
ca şi până acum, aşa şi pe viitor, îşi va apăra patria şi tronul regelui său apostolic cu
sângele şi averea şi toate jertfele posibile, contra oricărui inamic, ori din cotro ar veni
acesta”. Aluzia se referă la România.
Atitudini asemănătoare au avut şi fruntaşii de dreapta ai Partidului
Social-Democrat. Aceste atitudini de credinţă, au fost făcute sub presiunea
autorităţilor maghiare, presiuni exercitate după declanşarea războiului mondial şi mai ales după intrarea României în luptă cu Austro-Ungaria. Unul din
cei mai importanţi oameni politici ai judeţului nostru din perioada interbelică,
Victor Moldovan, a afirmat în memoriile sale că fruntaşii P.N.R. s-au acuzat
reciproc de compromisul făcut în vremea războiului cu autorităţile maghiare.
Până la urmă, această atitudine poate fi înţeleasă în condiţiile în care fruntaşii români ardeleni nu vedeau o posibilitate de eliberare din chinga AustroUngariei, şi fiecare în parte se gândea la viaţa lui proprie şi a familiei sale. Nu
acuzăm de lipsă de patriotism pe nimeni, nici chiar pe omul politic P.P. Carp,
care a militat pentru intrarea României în război alături de Puterile Centrale,
respectându-se prevederile Tratatului secret semnat cu acestea de către regale
Carol I. Şi el se gândea la binele României, crezând că cel mai mare duşman al
României era Rusia.
Această atitudine faţă de mersul evenimentelor a existat nu numai la
conducătorii P.N.R. şi P.S.D., ci şi la clerul Unit şi Ortodox, inclusiv la majoritatea intelectualilor români din comitate. Pentru exemplificare prezentăm un
document din comitatul Bistriţa-Năsăud. Este vorba de o adresă a clerului şi
intelectualilor români din comitat către comitele suprem al acestuia, adresă din
12
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care reproducem câteva pasaje: „Avem o convieţuire de o mie de ani. Acest timp
românii din patrie l-au petrecut împreună cu maghiarii sub acelaşi cer, în patria milenară ungară, între toate întorsăturile bune şi rele a sorţii, şi în acest timp îndelungat
s-au împărţit frăţeşte la aducerea jertfelor patriotice, la împlinirea obligaţiilor reclamate de patrie şi de tron, şi la deprinderea tuturor virtuţiilor cetăţeneşti, în scopul
susţinerii statului (...).
Stadiul nou al războiului mondial, declararea de razboi din partea României a
venit pe neaşteptate şi a surprins dureros românimea din patrie, fiindcă noi speram, că
va conlucra cu noi (...).
Spre liniştirea Illustrităţii Tale şi a compatrioţilor noştri, prin aceasta dăm
expresie sărbătorească din nou sentimentelor noastre şi ţinutei noastre şi vă asigurăm
că românimea din comitat va rămâne devotată, fidelă, jertfitoare de sine şi cu sentimente frăţeşti până la capăt (...)”.
Documentul a fost semnat de:
– Dr. Gavril Tripon – prezidentul Clubului român municipal;
– Alexandru Haliţă – vicar foraneu Greco-catolic român;
– Dr. Vasile Pahone – avocat, prezidentul Fondurilor năsăudene;
– Grigore Pletosu – protopop român Greco-oriental;
– Dionisie Vaida – protopop şi paroh Greco-catolic român.
Bistriţa, 2 septembrie 1916.
Prima speranţă pentru realizarea parţială a idealului unităţii naţionale
a românilor a apărut în data de 4/17 august 1916, când România a semnat
cu puterile Antantei (Franţa, Rusia, Marea Britanie şi Italia) Tratatul de alianţă şi Convenţia militară pentru declanşarea războilui cu Austro-Ungaria.
Documentul preciza că în cazul victoriei, Transilvania şi Bucovina se vor alătura României. Aplicarea acestei prevederi însemna ca Basarabia să rămână în
continuare Rusiei. Omul politic român providenţial din acele vremuri a fost
primul ministru Ion I.C. Brătianu. El şi guvernul său au obţinut prin îndelungate tratative purtate cu puterile Antantei cele mai bune avantaje pentru ţara
noastră. Brătianu s-a arătat foarte realist, luând în considerare toate posibilităţile. Iată ce a declarat el în Consiliul de Coroană din 14/27 august 1916:
„Într-o vâltoare ca aceea a actualului război, în care toată lumea se preface, o ţară cu
aspiraţiuni naţionale, nu poate să rămână până la capăt neutră, fără a-şi compromite
tot viitorul. Prin urmare, se impune să ieşim din neutralitate. Pe de altă parte, având
drept ideal unitatea naţională, suntem datori să urmărim realizarea lui, căci cine ştie
dacă, în decursul veacurilor, vom mai găsi un prilej atât de prielnic ca cel de azi. Iată
de ce nu putem să mergem decât alături de aliaţi şi în contra Puterilor Centrale. Fără
îndoială cred că în acest război vom ieşi învingători, dar nu sunt sigur, se poate să fim
şi învinşi. De aceea vreau să se ştie bine şi de toţi că, chiar dacă ar fi să ieşim învinşi,
tot cred că ţara trebuie, în această clipă a evoluţiei ei istorice, să facă acest gest. În viaţa
naţiunilor sunt afirmări de drepturi care cântăresc mai mult decât izbânzi trecătoare
şi sunt gesture de abdicare, de dezertare morală care compromit viitorul lor, pentru
veacuri de-a rândul”.
Au urmat lecţiile dure ale războiului, cu înfrângeri, victorii şi din
nou înfrângeri, încât idealul naţional părea irealizabil. Armata română a
13
https://biblioteca-digitala.ro

Ioan SIGMIREAN

suferit înfrângeri în anul 1916, România pierzând, prin ocupare, Oltenia,
Muntenia, Dobrogea şi sudul Moldovei. Autorităţile române s-au mutat la
Iaşi. Înfrângerile din anul 1916 s-au datorat, cu precădere, dotării şi pregătirii
insuficiente a armatei române, în ciuda eforturilor făcute în anii neutralităţii.
Istoricul Constantin Kiriţescu, analizând situaţia, scria următoarele: „Armatele
ies din mijlocul naţiunilor; ele au toate calităţile şi toate defectele naţiunilor ale căror
exponente sunt. Luptele armatelor sunt luptele naţiunilor; acestea plătesc greşelile,
uşurinţa şi neprevederile cu care şi-au întruchipat viaţa de stat şi instituţiile. Sufletele
se oţelesc, caracterele se întăresc prin lupta grea a vieţii. Noi am fost copiii răsfăţaţi ai
norocului şi a unei ţări bogate. Ne-am deprins a aştepta totul de la ele şi a nu da nimic,
care să ne coste. Ne-a trebuit, însă, lecţia aspră a înfrângerii, ca să învăţăm ce nu ştiam
afla mai dinainte, că avem şi datorii sfinte, care nu se pot plăti decât cu lumina inteligenţei, cu puterea braţului şi cu jertfa sângelui”. În primul rând, s-a luat o decizie
fără acoperire, în posibilităţile României. Faţă de cele 15 divizii existente în
anul 1914, s-au constituit în anii neutralităţii încă 13 divizii. Efortul militar al
armateri române a fost apreciat la totalul de 28 de divizii. Noile divizii n-au
fost dotate şi instruite la nivelul cerut de rigorile războiului. Armatei române
îi lipsea o dotare mai bună cu artilerie grea, cu mitraliere, cu foarfece de tăiat
sârmă ghimpată, avea insuficiente bucătării rulante şi dispunea de puţine
aeroplane. Aceasta se adaugă la ineficienta instruire a soldaţilor şi ofiţerilor.
Armatei române îi lipsea experienţa de război pe care o aveau armatele germane şi austro-ungare. Când a venit în ţara noastră generalul francez Berthelot,
în fruntea unei misiuni militare însărcinată cu pregătirea armatei române, a
constatat şi a declarat că suntem „admirabil dezorganizaţi”.
Speranţa realizării idealului naţional a renăscut în vara anului 1917,
când armata română, refăcută şi instruită, a obţinut victoriile de la Mărăşti,
Mărăşeşti şi Oituz. Nu a fost dat românilor să se bucure mult, deoarece a urmat
prăbuşirea frontului rusesc, în urma Revoluţiei bolşevice din Rusia din octombrie-noiembrie 1917. Trupele germane şi austro-ungare au ocupat Ucraina
până la Odesa. Rusia sovietică a semnat cu puterile centrale Tratatul de pace
de la Brest-Litovsk. În aceste condiţii de încercuire, România a fost nevoită să
semneze cu Puterile Centrale Tratatul de pace de la Buftea-Bucureşti la 7 mai
1918. Tratatul, neratificat de către Parlamentul României, avea prevederi grele:
Dobrogea era cedată Bulgariei, s-a rectificat frontiera pe Carpaţi în favoarea
Austro-Ungariei. Existau şi prevederi economice grele. În asemenea împrejurări, realizarea idealului naţional era o imposibilitate.
Dar tocmai în acele momente grele apare minunea istorică. S-au ivit
luminiţe ale speranţei, la început izolate, apoi tot mai numeroase, încât s-au
transformat într-un uragan ce a măturat imperii şi monarhii. Acest uragan
conţinea înfrângerile de pe front şi implozia imperiilor Ţarist, Austro-Ungar şi
Otoman. În aceste rânduri, în care ne-am propus să urmărim în ansamblu situaţia din anii 1917–1918, nu vom intra în amănunte, dar vom enumera câteva
momente ale numitului uragan:
• La 22 ianuarie 1917 preşedintele american Wilson s-a adresat cu un
mesaj Senatului american. Declaraţia lui, în 14 puncte, prezintă „bazele generale a
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unei păci durabile”. Punctul 10 al acestei declaraţii se referă la: „Popoarele AustroUngariei, al căror loc în rândul naţiunilor trebuie să fie apărat şi asigurat, trebuie să
li se garanteze cea mai largă dezvoltare autonomă”. Într-o altă formulare, cea înţeleasă de respectivele popoare, este vorba de dreptul lor la autodeterminare, la
constituirea de state independente proprii.
• La 6 aprilie 1917 Statele Unite ale Americii au declarat război
Germaniei, ca urmare a luptelor submarine declanşate de aceasta împotriva
navelor americane ce aprovizionau trupele anglo-franceze de pe Frontul de
Vest. Austro-Ungariei, S.U.A i-a declarat război la 7 decembrie 1917.
• La 2/15 noiembrie 1917, Guvernul sovietic a adoptat „Declaraţia
Drepturilor Popoarelor din Rusia” prin care se acorda egalitate şi suveranitate
pentru popoarele din fosta Rusie ţaristă, până la despărţire şi formarea de state
independente. Pe acestă bază s-a constituit Republica Moldovenească, în spaţiul fostei Basarabii. Sfatul Ţării de la Chişinău a decis, la 27 martie/9 aprilie
1918, unirea cu România.
• Diaspora românească a devenit foarte activă în realizarea idealului naţional. La Washington, Vasile Stoica a creat „Liga Socială Română”
la 22 iunie/ 5 iulie 1918. O delegaţie românească din Transilvania, în
frunte cu Vasile Lucaciu, ajunge în S.U.A., după o călătorie lungă şi anevoioasă prin Siberia şi peste Pacific, reuşind să obţină sprijin şi promisiuni
din partea autorităţilor americane. Acesta a fost comunicat şi Guvernului
României, referitor la sprijinul pe care îl va acorda S.U.A. la conferinţa de
pace. La 8 octombrie 1918 s-a înfiinţat la Paris „Consiliul Naţional al Unităţii
Românilor” în frunte cu Take Ionescu, organizaţie recunoscută de către
guvernele aliate. Guvernul britanic a comunicat lui Take Ionescu că va sprijini cauza românească.
• Prizionerii români din Italia şi Ucraina (Darniţa) au cerut şi, ca
urmare, s-au constituit detaşamente militare care să lupte alături de trupele
aliate ale Antantei.
• La 14/27 octombrie 1918 s-a format la Cernăuţi o Adunare Constituantă
alcătuită din deputaţii români din Parlamentul Austriei, din primarii tuturor
localităţilor din Bucovina şi alte persoane. Moţiunea adoptată de această adunare cerea „Unirea Bucovinei cu celelalte ţări româneşti într-un stat naţional independent”. S-a constituit Consiliul Naţional al Bucovinei şi un Comitet executiv
ce avea în frunte pe Iancu Flondor. La 15/28 noiembrie 1918 s-a întrunit, în
Palatul Mitropoliei din Cernăuţi, Congresul Reprezentanţilor Populaţiei din
Bucovina. Acesta era alcătuit din 74 de delegaţi români, 7 delegaţi germani, 18
delegaţi ruteni şi 6 delegaţi polonezi. Acest parlament al Bucovinei a hotărât
unirea Bucovinei cu România.
• Ultimele ofensive iniţiate de armatele Puterilor Centrale au eşuat.
Intrarea S.U.A. în război a adus superioritatea umană, economică şi militară
care a asigurat victoria finală a puterilor Antantei.
• În aceste condiţii s-a produs implozia în Austro-Ungaria. La 30 octombrie 1918 a început Revoluţia burghezo-democratică la Viena. Ca urmare, împăratul Carol I abdică şi în data de 12 noiembrie 1918 s-a proclamat Republica
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Austria. La 28 noiembrie 1918 a abdicat şi împăratul german Willhem al II-lea,
Germania devenind republică.
• În noaptea de 30–31 octombrie 1918 s-a declanşat Revoluţia burghezo-democratica de la Budapesta. Ca urmare, la 2 noiembrie 1918, Ungaria
şi-a proclamat independeţa. La 3 noiembrie 1918 s-a semnat armistiţiul dintre
Austro-Ungaria şi Antanta. Germania a făcut acelaşi lucru la 11 noiembrie.
Războiul s-a încheiat cu victoria Antantei şi cu un bilanţ îngrozitor: 13 milioane
de morţi, 20 de milioane de răniţi şi mutilaţi; iar pierderile materiale au fost
uriaşe (32% din bogăţia Angliei, 30% din cea a Franţei, 28% din cea a Italiei,
22% din cea a Germaniei şi 9% din bogăţia S.U.A.). România a avut: 339.117
morţi, 299.000 grav răniţi, 116.000 prizioneri sau dispăruţi.
• În aceste împrejurări s-a declanşat Revoluţia burghezo-democratică
din Transilvania. Momentele sale mai importante au fost următoarele:
– La 12 octombrie 1918 Comitetul executiv al P.N.R., întrunit la Oradea,
a adoptat în unanimitate o Declaraţie. Aceasta a fost citită în Parlamentul
Ungariei de către Alexandru Vaida-Voievod în data de 18 octombrie 1918: „În
temeiul firesc că fiecare naţiune poate hotărâ singură şi liber de soarta sa – un drept
care este acum recunoscut de către guvernul maghiar prin propunerea de armistiţiu
a monarhiei – naţiunea română doreşte să facă acum uz de acest drept şi reclamă în
consecinţă şi pentru ea dreptul că, liberă de orice înrăurâre străină, să hotârască singură aşezarea ei printre naţiunile libere. Organul naţional al naţiunii româneşti din
Ungaria şi Ardeal nu recunoaşte îndreptăţirea acestui parlament şi acestui guvern să
se considere ca reprezentante ale naţiunei române din Ungaria şi Ardeal. Căci apărarea
intereselor ei, natiunea română o poate încredinţa numai unor factori desemnaţi de
propria ei adunare naţională”.
– În noaptea de 30–31 octombrie 1918 s-a constituit Consiliul Naţional
Român Central, alcătuit din 6 membri ai P.N.R. (Vasile Goldiş, Aurel Lazăr,
Teodor Mihali, Ştefan Cicio-Pop, Alexandru Vaida-Voievod şi Aurel Vlad) şi 6
membri ai P.S.D. (Tiron Albani, Ion Flueraş, Enea Grapini, Iosif Jumanca, Iosif
Renoiu şi Bazil Surdu).
– La 10 noiembrie 1918 Consiliul Naţional Român Central şi-a asumat
rolul de putere deplină în teritoriile locuite de românii din Ardeal şi Ţara
Ungurească. A fost convocată Adunarea Naţională, alcătuită din reprezentanţii
tuturor categoriilor sociale şi profesionale. Aceştia trebuiau aleşi în circumscripţiile electorale existente, sau desemnaţi de către asociaţiile culturale, profesionale, şi de cele două culte româneşti, Ortodox şi Unit. Această Adunare
Naţională a fost convocată pentru data de 1 decembrie 1918 la Alba-Iulia.
– La 1 decembrie 1918 s-a întrunit la Alba Iulia Adunarea Naţională
a românilor din Ardeal şi Ungaria, în număr de 1.228 de delegaţi. Pe Câmpul
lui Horea de lângă oraş s-a întrunit o mare adunare populară ce număra peste
100.000 de români. Lucrările Adunării Naţionale s-au desfăşurat în cazina
din Alba Iulia, sub conducerea unui prezidiu alcătuit din preşedinţii George
Pop de Băseşti şi episcopii Ioan I. Popu şi Demetriu Radu. Vicepreşendinţii
Adunării Naţionale aleşi au fost: Teodor Mihali, Ştefan Cicio-Pop şi Ioan
Flueraş. Secretarii Adunării Naţionale aleşi au fost: Alexandru Fodor, Sever
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Miclea, Caius Brediceanu, Silviu Dragomir, Victor Deleu, Iosif Ciser, Ionel
Pop şi George Crişan. După cuvântul de deschidere rostit de Greorghe Pop de
Băseşti, a urmat discursul profesorului de istorie Vasile Goldiş, comparat ca
valoare cu cel rostit la Blaj de către Simion Bărnuţiu la 1848. Goldiş a citit apoi
proiectul de Rezoluţie care a fost adoptat de adunare prin aclamaţii devenind
astfel, Hotărârea Adunării Naţionale de la Alba Iulia. Documentul are 9 puncte.
În primul punct „Adunarea Naţională a tuturor românilor din Transilvania, Banat şi
Ţara Ungurească, adunaţi prin reprezentaţii lor îndreptăţiţi la Alba Iulia în ziua de 18
noiembrie /1 decembrie 1918 decretează unirea acestor români şi a teritoriilor locuite
de dânşii cu România”. Al doilea articol stabileşte că „Adunarea Naţională rezervă
teritoriilor sus amintite autonomie provizorie până la intrunirea constituantei aleasă
pe baza votului universal”. Articolul 3 este mai amplu. Sunt proclamate principiile de organizare a noului stat român:
1. „Deplina libertate naţională pentru toate popoarele conlocuitoare. Fiecare
popor se va instrui, administra şi judeca în limba proprie prin indivizi din sânul său
şi fiecare popor va primi drept de reprezentare în corpurile legiuitoare şi la guvernarea
ţării în proporţie cu numărul indivizilor ce-l alcătuiesc”.
2. „Egala îndreptăţire şi deplină libertate autonomă confesională pentru toate
confesiunile din stat”.
3. „Înfăptuirea desăvârşită a unui regim curat democratic pe toate terenele
vieţii publice. Votul obştesc, direct, egal, secret, pe comune, în mod proporţional pentru
ambele sexe, în vârstă de 21 de ani la reprezentarea în comune, judeţ ori parlament”.
4. „Desăvârşita libertate de presă, asociere şi întrunire; libera propagandă a
tuturor gândurilor omeneşti”.
5. „Reformă agrară radicală (…)”.
6. „Muncitorimii industriale i se asigură aceleaşi drepturi şi avantagii care
sunt legiferate în cele mai avansate state industriale din apus”.
În articolele 4–8, Adunarea Naţională îşi exprimă speranţa la un congres de pace care să asigure dreptatea şi libertatea pentru toate naţiunile.
Adunarea Naţională salută pe fraţii din Bucovina care s-au unit cu România,
de asemenea salută naţiunile eliberate de sub asuprirea Austro-Ungariei.
Adunarea Naţională se închină în faţa eroilor din acest război mondial, de asemenea mulţumeşte Puterilor Aliate pentru lupta lor prin care au scăpat civilizaţia de barbarie. În articolul 9 Adunarea Naţională încredinţează conducerea
Transilvaniei, Banatului şi Ţării Ungureşti unui Mare Sfat Naţional Român,
până la deplina realizare a unificării cu România. Acesta a ales Consiliul
Dirigent care va guverna Transilvania până la întrunirea adunării constituante.
Observăm că începând cu luna octombrie 1918, conducatorii românilor din Bucovina şi Transilvania, observând revoluţia războiului în favoarea
Antantei, de asemenea hotărârile luate de celelalte popoare din fosta AustroUngarie, s-au orientat în mod hotărât spre unirea cu România. Au urmat un
parcurs, fără greşală, în cadrul unor adunări naţionale alese, hotărârile de unire
devenind, în felul acesta, legitime. Unirea Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei
cu România era înfăptuită în momentul convocării Conferinţei de Pace de la
Paris din anul 1919. Românii au pus, din nou, marile puteri în faţa unui act
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naţional împlinit, care a fost ratificat prin tratatele de pace de la Saint Germain,
Trianon şi Paris.
Cele întâmplate în anul 1918 pot fi apreciate ca rodul unei minuni
istorice, după momentele de derută şi deznădejde din perioada anterioară.
Integrarea teritoriilor româneşti, desprinse din Rusia Ţaristă şi Austro-Ungaria
în statul roman, a creat condiţii favorabile pentru un progres economic, politic
şi cultural pentru societatea românească. Acest progres a fost realizat în condiţiile unor suişuri şi coborâşuri întâmplate în suta de ani care a trecut de la evenimentele din 1918. Realizările din anul 1918 au fost înfăptuite de o generaţie
de patrioţi, unii dintre aceştia având o judecată vizionară.
Prin sângele şi spiritul său latin, societatea românească a fost, mai
mereu, divizată. Progresele s-au realizat atunci cand a existat un obiectiv naţional acceptat de întreaga societate şi atunci cand la conducere au fost personalităţi care prin atitudinea lor au unit societatea şi energiile acesteia spre înfăptuirea unor obiective comune.
Astăzi, când ne pregătim să aniversăm un secol de la Marea Unire, societatea românească se prezintă divizată, iar personajele care o conduc alimentează disputele dintre părţi. Obiectivul naţional, spre realizarea căruia ar trebui
sa se concentreze societatea românească există – unirea Republicii Moldova cu
România. Lipsesc doar personalitaţile care să-i mobilizele pe români pentru
înfăptuirea acestui deziderat naţional. Nu trebuie uitate lecţiile istoriei. Tactica
faptului împlinit ne stă la dispoziţie. Unirea trebuie făcută de către noi, românii.
Aliaţii noştri din N.A.T.O. şi Uniunea Europeană o vor accepta.
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THE GREAT UNION DAY OF 1918 – A HISTORICAL MIRACLE
– Abstract –
The paper presents the main events of the dualist period and of the First World
War. The first pages present the situation of the Romanians in Austria-Hungary and
the scepticism of the leaders of the Romanian nation in the context of the annexation of Transylvania by Hungary and the signing of the Treaty of Alliance with the
Central Powers. The hope of achieving the national ideal arose when Romania signed
the Treaty of Alliance with the Entente Powers and entered the war against AustriaHungary. For the first time in history, it was signed in a treaty that Transylvania and
Bucovina belong to Romania. We believe that the achievement of the Great Union in
1918 was the result of many favourable events, which were properly connected. This,
in our opinion, represented a historical miracle, perhaps even a divine intervention on
the events. In the last part of the paper were presented only the main moments that led
to the unification of Basarabia, Bucovina and Transylvania with Romania. At the end of
the paper, we observed the division of the Romanian society of nowadays and the need
of some political personalities to unify and to conduct the Romanian society towards
the union of the Republic of Moldova with Romania.
Keywords: union, historical miracle

LA «GRANDE UNIFICATION» DE 1918 – UN MIRACLE HISTORIQUE
– Résumé –
L’article présente les principaux événements de la période dualiste et de la
Première Guerre mondiale. Les premières pages présentent la situation des Roumains
en Autriche-Hongrie et le scepticisme des chefs de la nation roumaine dans le contexte
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de l’annexion de la Transylvanie par la Hongrie et de la signature du Traité d’Alliance avec la Triple alliance. L’espoir de réaliser l’idéal national est apparu lorsque
la Roumanie a signé le Traité d’Alliance avec La Triple-Entente et est entrée en guerre
contre l’Autriche-Hongrie. Pour la première fois dans l’histoire, on a écrit dans un traité
que la Transylvanie et la Bucovine appartiennent à la Roumanie. Nous croyons que la
réalisation de la «Grande unification» de 1918 était le résultat de nombreux événements
favorables qui étaient correctement reliés. À notre avis, cela représentait un miracle
historique, même une intervention divine sur ces événements. Dans la dernière partie
du document ont été présentés les principaux moments qui ont conduit à l’unification
de Basarabie, Bucovine et Transylvanie avec la Roumanie. À la fin du document, nous
avons remarqué la division de la société roumaine de nos jours et le besoin de certaines
personnalités politiques d’unifier et de conduire la société roumaine vers l’union de la
République de Moldavie avec la Roumanie.
Mots clés: union, miracle historique
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DESCOPERIRI ARHEOLOGICE DE PE
TERITORIUL LOCALITĂŢII CRISTEŞTII
CICEULUI ŞI DIN ÎMPREJURIMILE SALE
Adrian SOCACI
Localitatea Cristeştii Ciceului (Csicsókeresztúr, în maghiară) (Pl. I/a)
este atestată documentar din anul 13321 şi aparţine comunei Uriu, judeţul
Bistriţa-Năsăud (Pl. I/b). Bibliografia arheologică consemnează un număr
însemnat de descoperiri preistorice sau din perioada romană de pe teritoriul
satului.
Informaţii importante privind descoperirea unor artefacte arheologice în punctul „La poduri” provin de la Zsófia Torma2. De la suprafaţă au
fost culese fragmente ceramice, cuţite de piatră, aşchii de cuarţ, răzuitoare de
silex, aşchii de gresie şi silex, topoare de piatră, fragment de topor în formă de
calapod, bulgăre nisipos de piatră cu urme de găurire3. Acelaşi punct se pare
că la semnalat şi Iulian Marţian când menţionează descoperirea unor unelte
litice în partea estică a satului4. În anul 1970, terenul a fost investigat printr-o
cercetare de suprafaţă, pe o zonă întinsă fiind descoperite lame de silex. Din
puncte neprecizate ale localităţii au mai apărut, în condiţii necunoscute, două
topoare neolitice şi două fusaiole de lut, iar din albia Someşului un corn de cerb
prelucrat5.
În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, din Cristeştii Ciceului ajunge
în colecţia liceului reformat din Satu Mare un celt din bronz, datat Bronz D-Ha
B6. În sfârşit, la mijlocul secolului al XIX-lea, în „Dealul Ciceului-Csicsóhegy”au
fost descoperite urne bitronconice fragmentare „de tip Villanova” specifice
primei perioade a epocii fierului7. Materialele se păstrează la Muzeul de Istorie
a Transilvaniei din Cluj-Napoca (MNIT), dar ultimele surse indică descoperirea lor într-o altă localitate8. Amintesc, cu această ocazie, că la fondul de bază
1
2

3
4
5
6
7
8

Boca 1971, 101, 107, nr. 34.
Orosz 1900, 24, nr. 25. Punctul l-am marcat cu o săgeată pe hartă (pl. I/c) dar nu ştim momentan dacă amplasamentul corespunde descrierii. Trebuie efectuate noi cercetări de teren.
Roska 1942, 58, nr. 38.
Martian 1909, 326, nr. 117.
Dănilă 1989, 83.
Marinescu, Dănilă 1974, 78, nr. 14.
Roska 1942, 58, nr. 38.
Marinescu GG 2010, 58, nr. 37/b.
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al muzeului a contribuit, esenţial, donaţia9 renumitului epigrafist şi arheolog
Károly Torma, sub forma unei colecţii ample de piese preistorice10 şi romane11,
mare parte descoperite în zona Ilişua-Cristeştii Ciceului. Nu ştim dacă monedele, ceramica şi obiectele de metal, de factură romană, semnalate în localitate12
au fost parte a acestei donaţii. Alte descoperiri întâmplătoare sunt însă din
sfera artei romane. Astfel, monumente sculpturale romane descoperite în zona
necropolei castrului, au fost refolosite de locuitori din Cristeştii Ciceului13. În
toamna anului 2017, vestigii preistorice din localitate au fost reidentificate. Cu
această ocazie, considerăm că merită să fie cunoscute şi semnalate cercetării
alte descoperiri arheologice14, inclusiv cele din împrejurimi:
Aşezare preistorică. Pe o terasă din centrul localităţii se află aşezarea
preistorică identificată de Ştefan Dănilă15 în 1971 (Pl. I/c). O parte a aşezării
cuprinde proprietatea doamnei Ana Hordoan de pe „Strada dascălilor” 16. Din
grădina casei provin materiale ceramice de epoca bronzului, perioada mijlocie
şi târzie. Lucrate cu mâna, din pastă grosieră, având ca degresant nisip şi pietricele, fragmentele ceramice sunt părţi de buză sau corp (Pl. IV/1–5) ale unor
farfurii (Pl. IV/1), boluri sau castroane (Pl. IV/2, 4–5). Ornamentele folosite
sunt simple: butoni-apucători (Pl. IV/3), linii şi mici împunsături (Pl. IV/4–5).
Din aşezare lipsesc ornamentele specifice perioadei de final a epocii bronzului,
astfel că încadrarea cronologică este dificil de făcut.
Aşezare romană? O locuire romană pare să fi funcţionat pe amplasamentul menţionat mai sus (Pl. II/a). Fragmentele ceramice recoltate (Pl. IV/6;
V/1–5) sunt lucrate la roată, unele dintr-o pastă fină, cărămizie iar altele din
pastă semifină, brun-negricioasă. Cele care sunt reîntregibile par părţi de boluri
(Pl. V/1–2, 4). Discuţia privind o eventuală aşezare rurală romană poate să fie
mult mai amplă, cercetările viitoare vor clarifica această problemă. Existenţa
acesteia o explic prin interesul manifestat de colonişti pentru terenurile agricole sau, de ce nu, locul era un punct de intersectare al drumului venit dinspre
castrul de la Ilişua cu cel care urca pe culoarul inferior al Someşului Mare17.
Vârf de lance. În colecţia Şcolii Gimnaziale din Cristeştii Ciceului18 se
află un vârf de lance roman (Pl. III/a-b). Lancea (hasta) din fier are corpul uşor
9
10

11
12
13
14

15
16

17
18

Hica-Cîmpeanu 1980, 653–656, fig. 1–3.
Multe materiale arheologice sunt din bronzul târziu (Bronz D) şi epoca metalelor (Hallstatt/
La Tène).
În general pot fi încadrate cronologic în perioada secolelor II-III p.Chr.
Marinescu 1989, 12.
Dănilă 1973, 605–607, fig. 1/a-b; Gaiu, Zăgreanu 2006, 169, nr. 7, fig. 7.
În perioada respectivă îmi desfăşuram activitatea ca profesor de istorie al Şcolii Gimnaziale
din Uriu.
Dănilă 1989, 82.
În urmă cu mai mulţi ani regretatul profesor Iacob Hordoan mi-a relatat despre descoperire,
pe care o considera de epoca bronzului.
Cociş 2017, 155.
Colecţia a fost încropită cu multă pasiune de doamna profesor Nadia Urian, pe parcursul
mai multor ani. În afara piesei pe care o discutăm, mai cuprinde mobilier şi port ţărănesc din
zonele de munte, vase şi ceramică fragmentară din diverse epoci, picturi, icoane, elemente de
ceremonial liturgic, arme şi fotografii vechi.
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deformat, vârful rupt, cu tubul găurii de înmănuşare deformat şi crăpat. Maniera
de confecţionare a armei a fost prin batere la cald. Dimensiunile piesei sunt
următoarele: lungime = 24,9 cm; lungimea păstrată a lamei = 20,9 cm, lăţimea
maximă = 4,8 cm; lungimea păstrată a tubului de înmănuşare = 4 cm, diametrul
acestuia = 1 cm. Lama este zveltă, tipul filiform, în formă de frunză de salcie, cu
marginile pe alocuri afectate de coroziune. Pe ambele părţi prezintă o nervură
mediană, longitudinală, clar conturată. Lăncile fac parte din rândul armelor de
tip ofensiv, utilizate în lupta de aproape, specifice cavaleriei romane. Părţile componente ale unei lănci romane sunt următoarele: vârful metalic (cuspis), o hampă
de lemn (hastile) şi un călcâi metalic (spiculum)19. Având o mare varietate de forme,
vârful are o lungime care variază, de obicei, între 6–40 cm, prinderea sa pe hampă
realizându-se printr-un manşon. Conform tipologiei propuse de Nicolae Gudea20
pentru vârfurile de lance descoperite la Porolissum, piesa este încadrabilă tipului
I – lance cu lama în formă de frunză de salcie, varianta cu coadă lungă. Analogiile
cele mai elocvente pentru vârful de lance de la Cristeştii Ciceului se regăsesc la
Porolissum21, Gherla22, Buciumi23, Căşeiu24, Gilău25, Drobeta26 şi Slăveni27.
Arma a fost descoperită în urmă cu câţiva ani de un locuitor în punctul
„Orăzele” (Pl. II/a; III/c). Locul descoperirii se află în lunca fertilă a râului
Ilişua, între cele două trasee de drumuri28 care ajung la castrul roman. Unul
porneşte din localitatea Fel-Őr/Uriu de Sus, este prost păstrat29, orientat vestest, trece prin vicus-ul roman şi ajunge la porta decumana. Cel de-al doilea, porneşte de la porta principalis dextra, înspre Csicsó-Keresztur/Cristeştii Ciceului
şi are o lungime de circa 2 km. Din acest perimetru a fost colectată ceramică
romană30, care marchează puncte arheologice, momentan necercetate. Cert este
că prima ridicare topografică iozefină31 indică un drum secundar, care străbătea locul „Orăzele” (Pl. III/c).
Lancea aparţinea unui soldat auxiliar roman (Pl. III/d), deoarece la
sud de satul Ilişua/Alsó-Ilosva se află castrul roman de pe platoul „Măgura”
(Pl. II/a). În timpul ocupaţiei romane, fortificaţia era integrată în sistemul
defensiv nordic al Daciei Porolissensis. Reamintesc că configuraţia limes-ului
în acest spaţiu geografic a fost imaginată diferit de cei care s-au ocupat cu
această problematică32. În ceea ce priveşte ansamblul fortificat, acesta a fost
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32

Bishop, Coulston 2005, 69.
Gudea 1991, 71.
Gudea 1989, 539, 1–9, pl. CXXIV.
Protase et al. 2008, 74, pl. XVI.
Gudea et al. 1972, 62, nr. 14–18, pl. LIX.
Isac 2003, nr. 5, pl. XXI.
Isac 1997, nr. 2, pl. XXVI.
Amon 2004, 183, nr. 3, pl. I.
Amon 2004, 2904, nr. 4, pl. I.
Torma 1864–1865, tábla II; Fodorean 2010, 96.
Pe traseu sunt menţionate diferite clădiri şi descoperiri arheologice.
Informaţie amabilă primită de la arheologul Radu Zăgreanu, angajat al Complexului Muzeal
Bistriţa-Năsăud.
Http://mapire.eu/en/.
Isac 2003, 22, 29–32.
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edificat după cucerirea provinciei, din lemn şi pământ, pe malul estic al râului
Ilişua. Pe baza dovezilor furnizate de ştampilele tegulare33, ştim că, în primii
ani de la ridicarea castrului, au staţionat aici cohors II Britannorum34 şi o vexilaţie
din legio XIII Gemina35. În perioada hadrianică castrul este mărit36, apoi refăcut
în piatră de unitatea auxiliară de cavalerie ala I Tungrorum Frontoniana37.
Între 1858–1863, Károly Torma, finanţat de Erdélyi Múzeum38, efectuează săpături la castrul de la Ilişua39. Cercetările s-au soldat cu descoperiri preistorice neînsemnate, dar cu un bogat material roman, inclusiv cu vârfuri de
lance40. După 120 de ani campaniile arheologice au fost reluate41, acest tip de
piese fiind prezentate în lucrarea monografică dedicată castrului42. Totuşi, din
punct de vedere statistic ponderea lăncilor descoperite nu reflectă realitatea,
dacă avem în vedere trupele şi durata staţionării lor. Situaţia se va schimba
probabil în viitor, odată cu cercetarea arheologică a vicus-ului. Tot atunci se va
creiona şi o imagine cuprinzătoare privind funcţionarea atelierelor de fierărie
răspunzătoare de producerea armelor, uneltelor şi ustensilelor din fier descoperite în număr destul de mare.
Descoperirea întâmplătoare a unor lănci în apropierea castrului, în
mod sigur au legătură cu acesta. Un vârf de lance a fost descoperit la Căianu
Mic, într-un depozit de obiecte romane43. O altă piesă a fost descoperită în
urmă cu câţiva ani de Robert Gál44 la Uriu, pe „Dealul Podirei”, în locul numit
„Pîrjolitură”. Înălţimea domină localitatea Uriu, având o bună vizibilitate
înspre toate punctele cardinale. La nord-vest şi nord-est de punctul descoperirii aflându-se turnurile de la Negrileşti45 şi Ciceu Corabia-„Poniţa”.
Ultimul menţionat46 era un punct important în relaţia optică şi acustică dintre castrele de la Arcobadara47/Ilişua şi Samum/Căşeiu48. De remarcat,
că traseul drumului roman spre castrul de la Arcobadara/Ilişua trecea prin
localitate49, descoperirile50 având legătură cu sistemul defensiv. Este important
de semnalat faptul că, la începutul lunii noiembrie 2017, locuitorul Alexandru
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

47
48
49
50

Protase et al. 1997, 55.
Torma 1864–1865, tábla XIV/5; Isac 2003, 33–37, pl. II/1.
Protase et al. 1997, 45, pl. LXXXV/5.
Protase et al. 1997, 46.
Torma 1864–1865, tábla XIV/1–4; Protase et al. 1997, 55, pl. LXXXV/1–4.
Societatea Muzeului Ardelean.
Torma 1864–1865, tábla II.
Torma 1864–1865, 58, tábla XI/4–10.
Protase et al. 1997, 6.
Protase et al. 1997, pl. LXVIII-LXIX/1–3.
Marinescu, Retegan 1979, 256, nr. 7, fig. 1/7.
Din păcate piesa pe care personal am văzut-o în urmă cu câţiva ani este pierdută.
Isac 2003, 30.
În zona turnului a fost descoperit un vârf de lance roman cu dimensiuni asemănătoare celui
provenit de la Cristeştii Ciceului (vezi Marinescu 1984, 25, pl. XX/1).
Gaiu 2014, 60.
Ferenczi 1973, 89.
Torma 1880, 118; Fodorean 2010, 95–96.
Ackner 1867, 37–38; Marinescu 1989, 12.
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Marian din Ilişua, cu prilejul excavării şanţului în vederea instalării conductei de canalizare, a detectat urmele unui tronson de drum roman (pl. II/a).
Orientat sud-nord, drumul51 descoperit în partea estică a satului ar indica o
legătură rutieră din castru înspre turnurile aflate pe limes, îndeosebi cele de la
Negrileşti şi Dobricel. Descoperirea este importantă pentru că locul descoperirii se află pe malul drept al râului Ilişua, iar izvoarele istorice şi bibliografice
nu amintesc despre aşa ceva. În viitor s-ar impune detectarea şi a altor tronsoane de drum pentru a se stabili traseul acestuia şi amplasamentul podului
care făcea legătura cu castrul.
Privitor la turnurile de supraveghere, în imediata apropiere a castrului
nu există urme arheologice ale acestora. Károly Torma marcase pe plan şi cercetase în 1863, urmele a două construcţii52. Cel puţin una, era un turn de supraveghere (marcat cu Z), aflat la est de „Orăzele” pe „kövecses domb” (dealul cu
pietriş). Poziţionarea în teren, dimensiunile şi resturile tegulare descoperite
conduc la această ipoteză. Investigaţiile recente nu au dus la reidentificarea
acestora, structurile clare aparţinătoare limes-ului roman din zonă aflându-se
la o distanţă de cel puţin 5 km faţă de castru53. Prin urmare, credem că lancea
descoperită la Uriu-„Pîrjolitură” atestă o rută a cavaleriei romane din castru
spre turnurile de supraveghere din apropiere, în timp ce piesa din punctul
„Orăzele” indică calea rutieră antică dintre Ilişua şi Cristeştii Ciceului. Întrucât
lancea de la Cristeştii Ciceului este o descoperire izolată, propunem pentru
datarea acesteia perioada sec. II-III p.Chr.
Semicoloană. O semicoloană (lorica) fragmentară (Pl. II/b-d) din
calcar, parte a unei incinte funerare romane, am identificat-o tot pe proprietatea doamnei Ana Hordoan. Nu există însă date privind locul de descoperire. S-ar putea ca fragmentul, să fi fost adus de la Ilişua, deoarece de acolo
provine şi o altă piesă54. În Dacia Porolissensis semicoloane asemănătoare au
mai fost descoperite la Porolissum55 şi Polus-Floreşti56. Semicoloana era aşezată
orizontal pe zidul incintei, tăietura dreaptă păstrând urme de daltă (Pl. II/b).
O extremitate a semicoloanei este plată57 (Pl. II/c) iar cealaltă neregulată, în
urma ruperii din corpul principal (Pl. II/d). Profilul semicircular este finisat
dar spart la mijloc. Elementele de decor sunt două linii adâncite (Pl. II/b, d),
aflate la 9 cm de marginile tăieturii care prefigurau plinta. Fragmentul are
51

52
53
54
55
56
57

Din păcate, informaţia despre descoperire mi-a parvenit prea târziu, şanţul fiind astupat între
timp. Totuşi, de la descoperitor am aflat că partea de drum dezvelită începea din curte şi continua până sub gardul casei, unde se oprise cu excavaţia, prin urmare lăţimea drumului nu
poate fi stabilită. Tronsonul aflat la adâncimea de 1, 2 m avea temelia compusă din pietre de
râu şi bucăţi de calcar, iar stratul superior dintr-un pat de pietriş şi aluviunile râului Ţibleş. Cu
siguranţă, materialul litic utilizat la construcţia drumului a fost exploatat din resursele bogate
aflate pe Valea Peşterii, Dobricelului şi din carierele de la Ilişua.
Torma 1864–1865, 12, nr. 4–5, tábla II.
Zăgreanu et al. 2017, 29–33.
Gaiu, Zăgreanu 2011, 49, pl. XX/12.
Gaiu, Zăgreanu 2011, 49, nota 179.
Ciongradi et al. 2009, 294–295, nr. cat. 10–12, pl. VI/4–6.
Capătul intact îmbina probabil unul din baluştrii incintei sau leii funerari.
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următoarele dimensiuni: lungimea = 43 cm; lungimea semicercului = 83 cm;
diametrul = 42 cm. Prin urmare, presupunem că producţia pieselor era executată de meşteri specializaţi sau care lucrau după modele. Datare: greu de
precizat cu exactitate, probabil după ce atelierele de pietrari de la Ilişua încep
să funcţioneze, respectiv din a doua jumătate a secolului al II-lea/începutul
secolului al III-lea58.
Descoperirile din localitatea Cristeştii Ciceului şi din împrejurimile
sale arată o locuire intensă a teritoriului, atât în preistorie cât şi în perioada
romană. În ceea ce priveşte încadrarea cronologică a descoperirilor arheologice
prezentate, pentru ceramica preistorică propun un orizont Wietenberg II-III,
iar pentru materialele romane (fragmentele ceramice, vârful de lance şi semicoloana) perioada secolelor II-III p.Chr.
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ARCHAEOLOGICAL DISCOVERIES FROM CRISTEŞTII
CICEULUI AND ITS SURROUNDINGS
– Abstract –
In the area of Cristeştii Ciceului (Pl. I/a), Uriu commune, in Bistriţa-Năsăud
County, a series of archaeological discoveries have been reported that attest the existence of some important archaeological sites. Following some pottery fragments
discoveries made on the “Strada dascălilor” in the autumn of 2017, an archaeological
site known in the old bibliography, but without a certain location, was reidentified.
This prehistoric settlement should be dated in the Wietenberg II-III period.
In the courtyard of the Hordouan family, on the same street, a fragmentary limestone semi-column (lorica) (Pl. II/b-d) from the roman period was identified and from
the garden of the household, lots of roman pottery fragments were collected (Pl. IV/6;
V/1–4). This would signal that in this are a settlement might be located (Pl. II/a).
Also, a roman spearhead from the local school museum collection (Pl. III/a-b) is being
discussed. These discoveries that cannot be dated closer than the 2nd–3rd century A.D.,
indicate a rather intense economic life in the area, favored by the Roman road to the
Roman auxiliary fort of Ilişua from Căşeiu.
Keywords: archeological discoveries, prehistoric settlement, roman settlement,
roman spearheads, roman semi-column.
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O NOTĂ NUMISMATICĂ
Radu Iustinian ZĂGREANU
În această scurtă notă dorim să semnalăm identificarea a două monede
de epocă dacică, ce au fost descoperite în arealul cetăţii dacice de pe dealul
Bileag, din cartierul Beclenuţ, oraşul Beclean. Ele au făcut parte dintr-o colecţie
locală1, fiind descoperite cândva prin anii ’90, înainte ca în acest sit să se fi efectuat săpături arheologice. Acestea au fost donate ulterior Muzeului Grăniceresc
Năsăudean, unde au fost inventariate şi incluse în patrimoniul instituţiei
(nr. inv. 4232 şi 4233). Din păcate, nu avem nici o informaţie certă privind contextul lor de descoperire, ştim doar că provin de pe una din laturile fortificaţiei,
în momentul în care aici au avut loc nişte defrişări făcute de localnici.
Credem că totuşi acestea merită amintite dat fiind faptul că de pe teritoriul cetăţii dacice numărul pieselor numismatice cunoscute este unul mic,
iar o parte din materialul arheologic descoperit se află în curs de publicare.
Prima menţiune privind existenţa unei cetăţi pe dealul Bileag o face Iulian
Marţian, care aminteşte existenţa aici a unei cetăţi dacice2, din zidurile căreia
localnici şi-au ridicat o serie de construcţii în vale. Acesta remarca de altfel şi
poziţia excelentă din punct de vedere strategic a fortificaţiei. Tot din această
zonă, dealul „Jeruszalem” (Beclenuţ), Marţian3 mai aminteşte provenienţa mai
multor monede „barbare”.
Săpăturile arheologice efectuate în acest punct, între anii 1999–2004, au
confirmat existenţa unei fortificaţii dacice4, construită în tehnică tradiţională
(palisade complexe, valuri de pământ). Au fost identificate, astfel, trei nivele de
locuire dacică: primul fiind datat la sfârşitul sec. II a. Chr. şi în prima jumătate
a sec I a. Chr.5, cel de al doilea nivel fiind datat pe parcursul sec. I a. Chr. Fiind
marcat de un sfârşit violent6, iar cel de al treilea nivel fiind datat în sec. I p.Chr.7.
Este de reţinut faptul că din nivelul al doilea de locuire dacic, din umplutura
1

2
3
4
5
6
7

Deţinătorul iniţial al monedelor le-a recuperat de la un localnic din Beclenuţ, cândva la începutul anilor 90 ai secolului trecut, în momentul când în zonă au avut loc defrişări pe una
din laturile pădurii, care acoperă actualmente teritoriul cetăţii dacice. Din motive personale,
acesta doreşte să rămână anonim.
Marţian 1921, p. 23–24.
Marţian 1921a, p. 8, nr. 52.
Florea et alii 2007, p. 19.
Ibidem, p. 21.
Ibidem, p. 24.
Ibidem, p. 26.
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gropii G1/2001, provine o drahmă de argint de tip Medieşu Aurit, însă fără
o stratigrafie certă8. Colectivul de cercetare al şantierului remarca faptul că în
interiorul cetăţii au funcţionat construcţii de locuit, ateliere etc., aceasta fiind
un centru militar şi economic important pentru zona pe care o supraveghea.
Prima monedă (Pl. I 1 a-b) este o monedă de argint, de tip Medieşu
9
Aurit , uşor scyfată. Dimensiuni: d – 21 mm, g – 6,4 g. Aceasta este deteriorată,
în special pe avers, fiind probabil curăţată necorespunzător după momentul
descoperirii. Pe avers (Pl. I 1a) avem un cap uman orientat spre dreapta, extrem
de stilizat, având gâtul triunghiular, nasul sub forma unei linii simple. Chipul
este imberb, deasupra frunţii apare un semicerc, cununa de pe cap e realizată
din trei şiruri de frunze, primul dintre acestea fiind deteriorat, bărbia şi fruntea
este marcată prin două şiruri de linii de perle. Ochiul este redat sub forma unui
punct închis într-un triunghi, în dreptul urechii avea probabil un semn în formă
de S, care nu se mai observă din cauza deteriorării. Reversul (Pl. I 1b) prezintă
un cal ce are corpul de formă ovală, picioarele incomplete, strânse sub pântece, cu copitele triunghiulare. Capul acestuia este redat sub forma unui cioc
de pasăre deschis, cu vârfurile globulare şi ochiul o globulă. În locul călăreţului
sunt două şiruri de globule arcuite, care se unesc deasupra capului la cal, iar
pe mijloc o linie simplă. Aceasta se încadrează conform tipologiei lui C. Preda
în tipul b10. Analogia cea mai apropiată geografic o constituie o monedă descoperită în localitatea Luşca11, azi cartier al oraşului Năsăud. Acest tip monetar a
fost datat începând cu mijlocul sec. al II-lea a. Chr., fiind considerate emisiuni
de factură celto-dacică12.
Cea de a doua monedă este extrem de deteriorată şi păstrată fragmentar
(Pl. I 2 a-b). Este o piesă scyfată, reprezentând acelaşi tip de monedă – Medieşu
Aurit, însă starea de conservare extrem de precară ne împiedică în a o analiza
corespunzător. Dimensiuni: d – 22 mm, g – 6,2 g. Foarte probabil şi aceasta a
fost deteriorată puternic în momentul în care s-a încercat curăţarea ei. Pe avers
(Pl. I 2a) se distinge foarte puţin din cununa cu trei şiruri de frunze şi pare a
se distinge gâtul şi bărbia personajului orientat spre dreapta. Reversul (Pl. I 2
b) este la fel de distrus, distingându-se doar cele două şiruri de globule arcuite
care se unesc deasupra capului la cal.
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C. Preda, Monedele geto-dacilor, Bucureşti, 1973.

A NUMISMATIC NOTE
– Summary –
In this short numismatic note, we try to notice two Dacian coins, that were found
in the area of the Dacian fortress, on the hill Bileag, from the town Beclean (Beclenuţ
neighborhood).
The first coin (Pl. I 1-b) is a silver drachma, type Medieşu Aurit, easilyscyphate.
Dimensions: diameter – 21 mm, weight – 6.4 g. It is particularly damaged on the front.
On the obverse (Pl. I–1a) we have a human head pointing to the right, highly stylized.
The reverse (Pl. I–1b) shows a horse that has an oval-shaped body, legs incomplete,
tightened, with triangular hooves and the head decorated as a bird beak open. The
second coin is extremely damaged and fragmentary preserved (Pl. I 2-b). It is probably
also a scyphated drachma, of the same type Medieşu Aurit, but in an extremely poor
state of preservation.
Keywords: dacian coin, Medieşu-Aurit type, Beclean.
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COMORI, REGI ŞI VRĂJITOARE ÎN
DISTRICTUL BISTRIŢEI PE VREMEA
PRINCIPATULUI TRANSILVANIEI
Gabriel-Virgil RUSU
Căutate asiduu pe baza unor informaţii culese din diferite documente
sau pur şi simplu prin sondarea folclorului local, descoperite întâmplător la
rădăcina unor copaci, în albiile unor ape curgătoare sau în câmp deschis, comorile au fascinat spiritele epocilor. Şi până la urmă, a da peste un tezaur ascuns
din vechime, însemna, cel puţin pentru nesigurele timpuri medievale sau premoderne, nu numai un mijloc facil de îmbogăţire peste noapte, ci şi ocazia
schimbării statutului social. O serie de documente edite sau inedite provenite
din fondul arhivei oraşului Bistriţa ascund, dincolo de informaţii abstracte,
adevărate poveşti, unele chiar dramatice, despre tezaure descoperite în această
parte a Transilvaniei. Mai multe comori sunt ascunse în pământul Ardealului decât
există în toată lumea la suprafaţa pământului, se specifica, desigur, în mod exagerat, într-un proces-verbal al Societăţii Căutătorilor de Comori din Cluj din
anul 1826. În multe locuri pot fi găsite pivniţe umplute cu comori, ascunse acolo de
oameni aflaţi în faţa primejdiilor ameninţătoare. Apoi, fie din cauză că oamenii s-au
luptat cu duşmanul şi au pierit, fie că s-au dus în pribegie şi au plecat definitiv, comorile au rămas ascunse1.
În sensul art. 946 din Codul Civil românesc actualizat, tezaurul este orice
bun mobil ascuns sau îngropat, chiar involuntar, în privinţa căruia nimeni nu poate
dovedi că este proprietar. Cu referire la dreptul de proprietate al descoperitorului
legea civilă prevede că el aparţine, în cote egale, proprietarului bunului imobil sau
al bunului mobil în care a fost descoperit şi descoperitorului. Situaţia se nuanţează
atunci când este vorba despre valorile mobile culturale, calificate astfel potrivit legii,
care sunt descoperite fortuit sau ca urmare a unor cercetări arheologice sistematice.
Acestea, potrivit legii, fac obiectul proprietăţii publice, deci intră în patrimoniul
statului2. Situaţia era cu totul alta în urmă cu mai multe veacuri.
În Evul mediu pământul era împărţit între fisc şi marea nobilime potentă
financiar, posesoare de vaste spaţii funciare. Mai existau şi loturi modeste aparţinând micii nobilimi şi oamenilor liberi. Legislaţia civilă codificase instituţia
1

2

Lukács József, „Comori şi căutători de comori în Oraşul comoară”, Poveşti despre Cluj, vol. II,
Cluj-Napoca, 2016, p. 81.
Noul Cod Civil (Legea 287/2009), actualizat 2018, republicat în Monitorul Oficial al României,
nr. 505/2011, aplicabil din 1 octombrie 2011.
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comorii. Potrivit Constituţiilor Aprobate ale Transilvaniei, Dacă cineva găseşte o
veche comoară îngropată în hotarul său, a treia parte este obligat să o predea la tezaurul
fiscului. Aşadar, nobilul sau rusticul proprietar de teren, care descoperea fortuit
sau prin căutări sistematice asemenea valori în pământul său, era constrâns
de lege să o împartă cu statul. În situaţia în care cineva găseşte comoara pe
moşia altei persoane, acesta trebuie să se înţeleagă cu proprietarul terenului pentru
a obţine o cotă-parte. Situaţia devine dramatică în cazul în care cineva descoperă o comoară şi nu o declară autorităţilor: cel care ar ţine-o secret, să i se ia în
întregime3.
La data de 16 februarie 1564, Ioan al II-lea Sigismund Zápolya, rege ales
al Ungariei, Dalmaţiei, Croaţiei etc., în fapt doar lider al unei Transilvanii supuse
padişahului Suleyman Magnificul, se afla în cetatea de la Gherla, umblând
după comori. Vlăstarul marelui rege Ioan Zápolya primise informaţii de la
diverşi delatori cum că supuşii Andrei Dippner şi Melchior Galaczy din Dipşa,
districtul Bistriţei, ar fi găsit o cantitate mare de monede vechi şi antice4. Totul bine
şi frumos, dar problema era că cei doi locuitori saşi din satul de pe valea cu
acelaşi nume, amplasat la circa douăzeci de kilometri sud de burgul Bistriţa,
acţionând împotriva credinţei [...] şi legilor Regatului Ungariei, au tăinuit-o, însuşindu-şi-o pe nedrept, faptă considerată o abatere gravă.
Situaţia era destul de delicată, deoarece Dipşa se afla pe Fundus regius –
Pământul regelui –, oferit cu multă generozitate de regii arpadieni seminţiilor
germane aşezate în Transilvania în urmă cu câteva secole. Considerându-se
multă vreme legatar al suveranilor de la Buda, chiar după momentul dispariţiei statalităţii şi transformării unei bune părţi a Ungariei în paşalâc turcesc, purtând chiar acest titlu până în anul 1570, când semnează Tratatul de
la Speyer (deci şi în momentul descoperirii comorii), Ioan al II-lea Sigismund
Zápolya emite pretenţii legitime asupra tezaurului. Autorităţile din Bistriţa nu
s-au opus dreptului revendicat de rege, ba dimpotrivă, au colaborat în desfăşurarea anchetei.
Este greu de stabilit, datorită caracterului telegrafic al informaţiilor din
text, despre ce piese era vorba. În document se precizează simplu şi pleonastic:
o cantitate mare de monede vechi şi antice. Aşadar, nu erau podoabe, arme sau
unelte din metale preţioase, ci pur şi simplu un depozit numismatic, cu piese
ce puteau data din antichitate, deoarece – potrivit textului dispoziţiei – ele erau
vechi. Ar fi fost interesant să aflăm dacă monedele erau confecţionate din aur,
şi atunci ne puteam gândi la preţioşii kosoni din perioada Daciei preromane.
Puteau fi foarte bine denari imperiali din argint sau bronz, ori monede provenite din alte regiuni ale Europei sau Asiei, îngropate de neamurile migratoare
în această zonă. Nu cunoaştem nici data la care comoara fusese dezgropată,
deoarece termenul odinioară este mult prea general. Nici locul nu se descrie în
3

4

Constituţiile Aprobate ale Transilvaniei – 1653, traducere, studiu introductiv şi note de Alexandru Herlea, Valeriu Şotropa, Romul Pop, Iulia Nasta, Ioan N. Floca, Editura Dacia, ClujNapoca, 1997, Partea a doua, Titlul al cincizecişipatrulea, Despre găsirea de comori, articolul I,
p. 155.
Fondul Primăriei Oraşului Bistriţa (în continuare FPOB), seria I, nr. 2.724/1564 şi Anexa.

42
https://biblioteca-digitala.ro

Comori, regi şi vrăjitoare în Districtul Bistriţei pe vremea Principatului Transilvaniei

text, însă putem bănui că tezaurul – în legătură cu care nimeni nu putea dovedi
că era proprietar – fusese găsit undeva pe raza moşiei Dipşa, ce ţine de districtul
Bistriţei. Iată că, din nefericire, textul ne împinge spre speculaţii.
Regele dispune autorităţilor bistriţene ca cei doi suspecţi, ce au încălcat
legea din vechime, să fie aduşi în faţa lui, urmând a fi anchetaţi pentru aflarea
adevărului, prin mărturisire. La început saşii nu au recunoscut nimic, deşi, probabil, fuseseră supuşi la cazne, după practica procedural-penală a vremii. Aşa
că Sigismund Zápolya le porunceşte fidelilor Matei Ficior şi Melchior Kechety,
care împreună cu alţii să facă ascultarea de martori, la faţa locului, în Dipşa. Oficialii,
sprijiniţi de judele sătesc, identifică o serie de persoane, le audiază şi reuşesc
să reconstituie faptele. Concluzia celor doi inchizitori este certă: comoară a
fost luată de Andreas Dippner şi Melchior Galaczy. Puşi în faţa probelor, supuşii
dipşani recunosc că au găsit banii, în document făcându-se referire la scrisoarea
de mărturie a lui Andrei Dippner. Mai mult decât atât, ei se angajează, potrivit
slovelor lui Zápolya, conform voinţei lor şi a libertăţilor ce ţin de credinţa pe care
trebuie să ne-o arate nouă, să ne restituie numita comoară.
Finalul documentului indică cea de-a doua problemă care-l frământă
pe Sigismund. Acesta solicita Magistratului bistriţean să i se predea, în numele
aceluiaşi drept regal de proprietate, şi aurul găsit de către Barbitonsor, de curând,
de pe terenul lui din Bistriţa, împreună cu platoşa, argintul şi pietrele preţioase. Ştim
în mod clar că în această situaţie nu era vorba despre simple monede antice,
ci despre o adevărată comoară, alcătuită din piese de aur şi argint (platoşă) şi
pietre preţioase, pe care respectabilul bărbier le descoperise în momentul în
care săpase fundaţia la viitoarea sa casă. Însă, ghinion! Artefactele ajunseră,
nu se ştie cum, în Moldova la principele Despot, sens în care Ioan Sigismund
Zápolya dispune – în temeiul monopolului coroanei asupra bogăţiilor solului
transilvan – măsuri pentru recuperarea lor. De unde ştia tânărul Zápolya de
cel de-al doilea tezaur? Corespondenţa purtată de regele ales al Ungariei şi
bistriţeni cu un an înainte de evenimentele evocate mai sus, relevă faptul că
litigiul între autorităţi era unul mai vechi, încă nesoluţionat. Printr-o scrisoare
trimisă din Alba Iulia, Ioan al II-lea dispunea Magistratului oraşului Bistriţa
să-i trimită la el, însoţiţi de oficialii Ambrosiu Literatul, camerarul din Dej şi
acelaşi Matei Ficior (Matthia Fychywr), pe doi cetăţeni pentru investigaţii. Este
vorba despre un locuitor din Rodna, care ar fi luat din Moldova mai multe
lucruri de aur şi argint, fiind prins la Bistriţa, precum şi pe Mathias Barbel sau
Bărbierul (Barbitonsor), care a găsit o comoară de aur atunci când şi-a construit casa
în Bistriţa5. Nu ştim dacă între cele două cazuri existau legături. Însă în mod
cert persoanele prezentau interes pentru Ioan Sigismund Zápolya din perspectiva valorilor pe care le deţineau în mod ilicit.
O scrisoare expediată de Magistratul oraşului Sibiu, la data de 16 mai
1564, adică la circa trei luni de la evenimentele de la Dipşa, conducerii oraşului
Bistriţa, în legătură cu modul de exploatare a minelor de aur din district, ne
dezvăluie, dar nu ne lămureşte pe deplin, modul în care cele două cauze au fost
5

Ibidem, nr. 2702/1563.
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soluţionate. În text se menţionează: Cetăţeanul Mathia Barbitonsor din Bistriţa
care a găsit o comoară la construcţia casei sale, împreună cu cetăţeanul din Dipşa, care
a găsit şi el o comoară, pot să le păstreze, dar pe viitor toţi cei care vor găsi astfel de
comori sunt obligaţi să le anunţe regelui6. Să înţelegem oare că încercările lui Ioan
Sigismund de a recupera din Moldova măcar o parte din comoara găsită de
Barbitonsor în solul Bistriţei au fost în van? Să înţelegem că cei doi supuşi ai
regelui din Dipşa nu au mai restituit depozitul de monede descoperit, aşa cum
se obligaseră, sub jurământ, în faţa suveranului lor? Atunci unde mai era autoritatea regelui ales? Cum mai erau respectate legile din vechime ale Regatului
Ungariei?
Interesul administraţiei bistriţene pentru vânarea „vânătorilor de
comori” a existat şi perioada următoare. Astfel, la data de 10 iunie 1583, Nicolae
Zabo de Ghara, provisor al cetăţii Beclean, îi cerea judelui primar al oraşului
Bistriţa, Gaspar (Caspar) Budaky, să-l aresteze pe un anume iobag Pinte, de loc
din satul Poienile Zagrei. Acesta era tatăl a doi români prinşi la Ilişua în timp ce
mergeau la Baia Mare, pentru a căuta o comoară, care s-ar fi cuvenit principelui7. Ne
întrebăm: oare de ce au fost arestaţi cei doi iobagi români, pentru intenţia de-a
căuta un tezaur antic în Ţinutul Sătmarului, sau pentru că pur şi simplu au
fugit de pe moşia ilustrului nobil de Ghara?
Ileana Lénárt din Tărpiu a fost o binecunoscută vrăjitoare din
Transilvania celei de-a doua jumătăţi a secolului a XVII-lea. Notorietatea ei
a fost posibilă şi datorită implicării în scandalul dintre Ana Bornemisza, consoarta principelui Mihai Apafy, şi contesa Susana Béldi, scandal ce a zguduit
rafinata societate elitară ardeleană. Se spunea că tragedia familiei princiare,
care a pierdut nu mai puţin de opt copii, avea la bază farmecele făcute de
femeia diavolului din Tărpiu la instigaţia contesei8. De altfel, presupusa vrăjitoare a şi fost arestată, cercetată şi condamnată la moarte, în anul 1686, prin
ardere pe rug, de către Tabla Princiară, cel mai înalt for de judecată transilvan.9
Documentele inchizitoriale, şi ne referim aici la o audiere de martori realizată
de oficialii Ioan Dobolyi şi Ioan Körmendi, la data de 25 iunie 1680, la Casa
consiliului din Dej, pun în evidenţă o serie de aspecte ale comportamentului
ilicit al Ilenei, Oameni simpli şi naivi au apelat la vrăjitoare pentru a descoperi
comori. Iată câteva exemple: Ana Gogan în vîrstă de 45 de ani afirmă că Ileana din
Tărpiu a fost solicitată pentru a găsi nişte bani ascunşi. Ea a indicat locul, dar martorul
nu a găsit nimic. [...] Martorul Ana Csehi, în vârstă de 50 de ani, a căutat o comoară în
grădina de lângă casă. [...] Martorul Gheorghe Sárközi, în vârstă de 40 de ani a căutat
bani ascunşi pe proprietatea sa din Uriu. Ileana din Tărpiu a căutat comoara în noaptea
6
7
8

9

Ibidem, nr. 2753/1564.
Ibidem, nr. 5064/1583.
Există două localităţi cu acest nume, una în judeţul Cluj, cealaltă în judeţul Bistriţa-Năsăud.
Se pare că Ileana Lénárt era de loc din Tărpiul de lângă Dej. Doar astfel se explică faptul că
femeia a fost cercetată de autorităţile comitatului Solnocul Interior. În cazul în care vrăjitoarea
ar fi domiciliat în Tărpiul bistriţean, competenţa în materie de inchiziţie ar fi aparţinut autorităţilor din district.
Gabriel-Virgil Rusu, Gherla. Cetatea lui Martinuzzi, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2013, pp. 193–214.
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de Sângeorz. [...] Ana Túri, în vârstă de 26 de ani a căutat cu ajutorul ei o comoară
ascunsă dar nu a găsit nimic.10 Într-adevăr, Ileana Lénárt din Tărpiu pare să fi fost
mai degrabă o impostoare decât o clasică şişcă. Şi totuşi, a sfârşit pe rug.
Căutate asiduu pe baza unor informaţii culese din diferite documente
sau pur şi simplu prin sondarea folclorului local, descoperite întâmplător la
rădăcina unor copaci, în albiile unor ape curgătoare sau în câmp deschis, ziua
în amiaza-mare sau în noaptea magică de Sânziene, comorile ascunse au fascinat şi vor fascina mereu spiritele epocilor. În ceea ce ne priveşte, considerăm
că adevăratele comori ale Transilvaniei sunt oamenii. Trebuie doar să-i (re)
descoperim.

Anexa
Regele ales al Ungariei Ioan al II-lea Sigismund Zápolya informează
Magistratul oraşului Bistriţa, printr-o scrisoare emisă în cetatea Gherla, la data
de 16 februarie 1564, că a dispus audierea şi confruntarea cetăţenilor Andrei
Pippner şi Melchior Galaczy din Dipşa, care au găsit o comoară cu monede
antice. Totodată, acesta porunceşte să i se predea şi comoara găsită de bistriţeanul Barbitonsor care a ajuns în posesia domnitorului Despot Vodă al
Moldovei (Foto. 1–2).
[Fondul Primăriei oraşului Bistriţa, seria I, nr. 2.724/1564].

Ioan al II-lea rege ales al Ungariei, Dalmaţiei, Croaţiei etc, credincioşilor
noştri fideli, sănatate şi milostivire. Aflaţi că în zilele trecute a fost citită scrisoarea
de mărturie a lui Andrei Dippner, supus al nostru din moşia Dipşa ce ţine de districtul Bistriţei, care împreună cu Melchior Galaczy, odinioară au găsit o cantitate
mare de monede vechi şi antice, acţionând împotriva dreptului nostru regal şi a legilor
Regatului Ungariei. Pentru aceasta am poruncit să fie aduşi în faţa noastră şi confruntaţi pentru aflarea adevărului, prin mărturisire. Pentru executarea poruncii noastre
i-am trimis pe fidelii noştri Matei Ficior şi Melchior Kechety care împreună cu alţii
să facă ascultarea de martori şi aceştia ne-au scris nouă, în mod clar, faptul că numita
comoară a fost luată de Andreas Dippner şi Melchior Galaczy, aşa cum au declarat ei.
Cei doi au promis, conform voinţei lor şi a libertăţilor ce ţin de credinţa pe care trebuie
să ne-o arate nouă, să ne restituie numita comoară. Şi aurul găsit de către concitadinul vostru Barbitonsor (bărbierul), de curând de pe terenul lui, împreună cu platoşa, argintul şi pietrele preţioase, pe care le-a depus în Moldova la principele Despot,
(acesta) trebuie să le reia şi să ni le trimită nouă. Acestea trebuie să fie redate pentru a
nu perturba dreptul nostru regal. Altfel să nu faceţi în niciun fel.
Dată în cetatea noastră Wyvar (Gherla), 16 februarie 1564.
Ioannes electus rex m. p.
10

„Raportul lui Ioan Dobolyi şi Ioan Körmendi către comitele suprem al Solnocului Interior cu
privire la audierea unor martori la Dej, în legătură cu faptele de vrăjitorie ale suspectei Ileana
Lénárt din Tărpiu”, Herner János, Bornemisza Anna megbűvöltetése. Boszorkányok Erdély politikai
küzdelmeiben 1678–1688 (Vrăjirea lui Anna Bornemisza. Vrăjitoare în luptele politice din Transilvania 1678–1688), Magyar Tudományos Akadémia, Budapest-Szeged, 1988, p. 82.
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Text în limba latină pe hârtie cu filigran, sigiliu timbrat mijlociu al
regelui de închidere, aplicat în ceară roşie, semnătura autografă a regelui.
Pe verso:
Înţelepţilor şi cinstiţilor juzi şi juraţi ai oraşului noştru Bistriţa, credincioşilor noştri fideli.

TREASURES, KINGS AND WITCHES IN BISTRIŢA DISTRICT
DURING THE PRINCIPALITY OF TRANSYLVANIA
– Abstract –
During the Principality of Transylvania (16th–17th), the state authorities, from
prince to the local authorities, wanted to recover some treasures – mainly ancient coins,
but also gold, silver goods or precious stones – discovered by chance or as a result of
systematic excavations in the ground by peasants or townspeople. Transylvanian law
established how the values discovered were divided, an important percentage coming
to the Institution of the Principality. The researched documents prove that more than
one treasure has been discovered in the ground of Bistriţa district.
Keywords: Transylvania, Bistriţa, king, right, treasure, sorcery, inquisition

TRÉSORS, ROIS ET SORCIÈRES DANS LE DISTRICT DE
BISTRIŢA PENDANT LA PRINCIPAUTÉ DE TRANSYLVANIE
– Résumé –
Pendant la Principauté de Transylvanie (XVI-XVIIème siècles), les autorités de
l’État, du prince aux autorités locales, voulaient récupérer quelques trésors – principalement des monnaies anciennes, mais aussi des objets d’or, d’argent ou des pierres
précieuses – découverts par hasard ou à l’aide de fouilles systématiques dans le sol
par des paysans ou des citadins. La loi de la Transylvanie a établi comment les valeurs
découvertes devaient être divisées, un pourcentage important arrivant à la Principauté.
Les documents recherchés prouvent que plus d’un trésor a été découvert dans le sol du
district de Bistrita.
Mots clés: Transylvanie, Bistriţa, roi, right, trésor, sorcellerie, inquisition
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Foto. 1
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Foto. 2
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„MERSUL LUMII” ÎN ÎNSEMNĂRILE
UNUI ŢĂRAN DIN FELDRU ÎN A DOUA
JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA
Adrian ONOFREIU
În zona fostului regiment de graniţă de la Năsăud s-au păstrat un
număr însemnat de consemnări ale trecutului, cu mult mai mare decât în alte
părţi ale Transilvaniei.
S-a datorat acest fapt unor condiţii aparte, create şi impuse de statutul
de „grăniceri”. Populaţia de aici a receptat pozitiv schimbările aduse de crearea
confiniului militar. Pe de o parte, militarii care au participat la campaniile europene au luat contact cu stările de fapt şi modul de viaţă mai avansat al acestor
teritorii. Ajunşi acasă, ei au împărtăşit şi impus şi aparţinătorilor aceste trăsături.
Pe de altă parte, sistemul de învăţământ organizat până la nivelurile
inferioare, gradul mai înalt al cunoaşterii dobândit de beneficiari – populaţia
grănicerească – a făcut ca şi modul de raportare la societatea grănicerească să
aibă substanţă şi suport atitudinal.
De aceea, a devenit o constantă a acestor oameni să consemneze fapte
şi întâmplări din trecut. Această „îndeletnicire” a căpătat valenţe deosebite în
timpul şi după Revoluţia de la 1848–1849. „Ziuarele” sau jurnalele luptelor şi
bătăliilor la care au participat grănicerii au fost adevărate teste de loialism în
consemnarea atitudinilor demne de reţinut pentru urmaşi1.
Şi perioada ce a urmat după desfiinţarea graniţei militare nu a fost
lipsită de asemenea preocupări2. Iar la sfârşitul secolului al XIX-lea s-a impus
valorizarea trecutului şi a consemnărilor despre acesta, de către Nestor Şimon3.
1

2

3

Identificăm germenele acestor preocupări încă în trecutul îndepărtat, când faptele glorioase
din timpul bătăliei de la Arcole, din 15–17 noiembrie 1796, concretizate în rezistenţa eroică în
faţa însuşi a marelui Napoleon, au fost asumate şi transmise ca un tezaur nepreţuit generaţiilor care au urmat.
Pe lângă cele publicate în perioada interbelică – vezi repertoarul acestora în „Arhiva Someşană”
(1924–1994), Ed. Tipomur, Târgu-Mure, 1994, pp. 155–172 – şi cele recente, Claudia Septimia
Sabău, Adrian Onofreiu, Jurnalul lui Toader Ionaşc (1848–1851), în „Arhiva Someşană”, Năsăud,
seria III, XI, 2012, pp. 67–92; Idem, Contribuţii la memorialistica militară din secolul al XIX-lea.
Însemnările lui Ioan Mihăilaş (1856–1864), în Cultură şi educaţie. In memoriam Lazăr Ureche. Volum
colectiv de studii şi articole, coord. Prof. dr. Aurelia Dan, dr. Adrian Onofreiu, prof. Angelo
Manea, prof. Dănuţ Archiudean, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2014, pp. 77–101.
Nestor Şimon. Restituiri, ediţie îngrijită de Adrian Onofreiu, Academia Română, Centrul de
Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2012.
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În acest câmp fertil al consemnării trecutului se înscriu şi însemnările
pe care le oferim spre lectură în continuare. Ele se datorează unui om de vază al
localităţii Feldru. Teodor Scridon (1836–1920) a fost, cu siguranţă, unul dintre
fruntaşii localităţii, om relativ învăţat, ordonat, calculat, poate chiar cu aplecare spre condei. A urmat şcoala confesională din localitate, iar apoi pe cea
trivială din Sângeorz. Încă din timpul serviciului militar – potrivit consemnărilor ulterioare – a început să scrie un jurnal, în care a notat cele mai importante
momente din viaţa lui şi a localităţii. Din 1865 până în 1899 a fost aproape în
permanenţă primar al localităţii Feldru. În anul 1873 a iniţiat o bancă populară,
cuprinsă în „Compas”/Anuarul băncilor româneşti din Transilvania în 1878
sub firma „Societatea de împrumut şi păstrare Feldru”, una din primele bănci
populare româneşti din mediu rural transilvan4.
Fragmentele din jurnalul celui invocat au fost publicate în presa din
perioada interbelică. După ce face un panegiric al personajului5, câţiva ani mai
târziu, aceasta a publicat fragmente din jurnalul lui.
În primul articol este prezentată o schiţă biografică, în ideea că viaţa
lui „poate fi dată drept pildă generaţiei ţărăneşti de azi şi de mâine”. Aflăm astfel
că şi tatăl lui Teodor Scridon a exercitat demnitatea de jude-primar/primar în
perioada graniţei militare. Teodor Scridon a urmat traiectul firesc aici; educaţia
în şcolile grănicereşti, „cataclismul” vremurilor tulburi ale anilor 1848–1849,
recrutarea şi serviciul militar în Regimentul 60 infanterie cu garnizoana în
Viena, participarea la campaniile militare, reîntoarcerea în localitatea natală,
unde a îndeplinit funcţia de primar şi a realizat lucruri însemnate pentru locuitori, astfel încât „pe valea lui Dan sunt bucăţi de drum comunal făcut sub
primarul Toader Scridon şi pe „uliţa morţilor” un trotuar de lespezi care spune
trecătorului să aceste lucruri, făcute sub Toader Scridon au fost făcute cu suflet
şi pricepere, de acea, înfruntă şi azi vitregia vremurilor şi anilor”.
Al doilea articol ne introduce, prin consemnările propriu-zise din
jurnal, în universul existenţial al personajului. Aflăm astfel despre faptul că în
anul 1840 a fost „beteag de moarte”; în 1842 a început „cercetarea” şcolii din
sat, iar din 1846, şcoala nemţească din Sângeorz; în perioada revoluţiei i-a ars
casa, ca de altfel întreg satul. Din anul 1854 a fost „ruculuit”/a început serviciul
militar. În timpul acestuia, a mărşăluit de la Bistriţa până la „Beciu”/Viena,
în slujba împăratului, fie pe jos, fie, uneori, cu ajutorul mijloacelor moderne
pentru acele timpuri, „carul cu foc”/trenul. A parcurs ierarhia militară de la
gefreiter/fruntaş până la aceea de fahnführer (plutonier), servind în capitala
imperiului. A ajuns până în Tirolul de Sud şi Verona. După opt ani de serviciu
militar, a fost lăsat „la vatră” şi în anul 1862 a „credenţit”/s-a logodit, iar după
consumarea celor trei rânduri de „vestiri”, la începutul anului 1863, s-a căsătorit cu soţia Nastasia.
Al treilea articol continuă prezentarea fragmentelor din jurnal. Acum
întâlnim, în primul rând, consemnarea evenimentelor legate de fenomene
4

5

Iosif Uilăcan, Leon Scridon, în Convergenţe etnoculturale. In honorem Mircea Prahase, editori,
Adrian Onofreiu, Dan Lucian Vaida, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2012, p. 292.
„Se sting grănicerii”, în „Glasul Libertăţii”, Cluj, anul II, nr. 8, 22 martie 1920, p. 1.
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atmosferice: îngheţ devreme, ninsori, ploi abundente, toate cu influenţe majore
în rodirea culturilor şi vieţuirea animalelor.
Timpul a fost când secetos, „de s-a uscat şi valea din sat”, când capricios, cu „mult vânt şi omăt”. Aceste fenomene au produs, fie epidemii printre
animale, fie nerodirea culturilor, încât „nici mălaiele n-au rodit” sau din cauza
brumei, „s-au fript mălaiele”. În anii mai favorabili, mălaiele au putut fi „căpăluite” la timp, iar ierburile „s-au făcut bune”. Vitregiile timpurilor au cauzat şi
epidemii, cum a fost cea de holeră din 1872, care a omorât o mulţime de săteni,
numai în Feldru, 190.
Deşi în opinia celui care le-a consemnat, datele despre zidirea locuinţei
erau prea amănunţite şi anoste, tocmai acestea ne redau modul extrem de greu
în care se realiza o asemenea construcţie, de la strângerea pietrei, tăiatul lemnelor, plata zidarilor, ţâţâni şi zaruri la uşi, cuie, scaune cu spătar, var pentru
„veceluit”/văruit, în total, o sumă consistentă de 282 florini. Investiţia a meritat
însă, fiindcă după 67 de ani, în momentul publicării articolului, casa „exista şi
încă în stare foarte bună”.
În final, sunt consemnate fragmentele care redau cheltuielile avute de
Teodor Scridon la înmormântarea tatălui său, Simion, de la cumpărarea vinarsului, la cereale, „lumini de ars”, „oale de pahar”/sticlă şi plata preoţilor6.
Încheierea articolului definea şi atitudinea comportamentală a celor
„crescuţi” în spiritul graniţei militare năsăudene; după slujba în calitate de
primar în perioada 1863–1899, cu „o simbrie de 80 florini de argint şi un car
de fân”, Teodor Scridon a „mulţumit”/demisionat, nu din cauza bătrâneţii, ci
pentru „a face loc altora mai tineri”!
Relatările ziaristului N.P. Râmniceanu, pe baza consemnărilor din jurnalul lui Teodor Scridon, ne introduc în universul de viaţă al lumii rurale din
graniţa năsăudeană. Planurile care se suprapun, devenind, pe rând, centrale
în cadrul relatărilor, reflectă, ca în nişte oglinzi paralele, pe de o parte, viaţa
obştească, oficială – cu sistemul de învăţământ, greutatea cătăniei, căsătoria,
slujbele în folosul comunităţii, trecerea în lumea de dincolo – pe de altă parte,
aspecte legate de ocupaţii, evoluţia vremii, fenomene meteorologice deosebite, epidemii în rândul animalelor şi al oamenilor, construcţia locuinţei, truda
pentru traiul zilnic7. Cu adevărat, mersul lumii, în cele două aspecte fundamentale ale ei: cel oficial, instituţionalizat şi cel lăuntric, profund asumat de
indivizi în scurgerea generaţiilor.
Şi, deşi publicate în perioada interbelică, aceste consemnări merită
reproduse, pe de o parte, datorită modului dificil de a accede la sursa de
6

7

Vezi aspecte legate de ritualul înmormântării în Testamente din Districtul Năsăud 1861–1871,
editori, Daniela Deteşan, Adrian Onofreiu, Mircea Prahase, Claudia Septimia Sabău, Ed.
Argonaut, Cluj-Napoca, 2011.
Vezi şi abordarea recentă a subiectului la Adrian Onofreiu, Districtul Năsăud (1861–1876),
Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2010, cap. Viaţa social-economică, pp. 33–94; Vasile V. Filip,
Menuţ Maximinian, Cultura tradiţională imaterială românească din Bistriţa-Năsăud. Volumul
II. Sărbătorile ciclului social şi calendaristic sau munci şi zile în ţinutul Bistriţei şi Năsăudului, Ed.
Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2015.
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informaţie, pe de alta, pentru modul caracteristic în care ele transmit fapte şi
datini dintr-o lume demult apusă.
Nu ne rămâne decât regretul de a nu se fi păstrat/descoperit manuscrisul jurnalului, pentru ca Teodor Scridon să ni se dezvăluie în totalitatea consemnărilor pe care le-a făcut, de-a lungul unei vieţi trăită în mod exemplar,
pentru sine şi comunitatea feldrihană pe care a slujit-o.
Am redat conţinutul articolelor aşa cum au fost ele publicate, cu adnotările aparţinând autorilor. Intervenţiile noastre s-au limitat doar la explicarea
unor termeni arhaici sau ieşiţi din uz, detalierea unor aspecte punctuale sau
trimiteri bibliografice suplimentare.
1.
Se sting grănicerii8
† Teodor Scridon. În ziua de 6 martie a.c. a decedat în comuna Feldru,
de pe valea Someşului, fruntaşul grănicer Teodor Scridon. Născut în 24 martie
1834 dintr-un sat care a luat parte la războiul contra lui Napoleon, urmează
şcoala poporală din Feldru, apoi „Şcoala trivială grănicerească” din Sângeorgiul
Român. Serveşte cu gradul de stegar în Regimentul 60 din Viena. În 1859 merge
în Italia, unde permutat la Regimentul 63, stă în Verona.
Concediat în 1862, se întoarce în comuna sa, unde, căsătorindu-se, are 5
copii. Ocupă pe rând postul de primar, casar comunal, membru în senatul bisericesc, etc., muncind necontenit pentru binele poporului. La 1879 înfiinţează în
comuna sa natală o societate de împrumut şi păstrare9 şi timp de 40 de ani, cât
a stat în fruntea acestei societăţi, nu s-a licitat averea nimănui.
Minte trează, caracter integru, dă o frumoasă educaţie copiilor săi,
Unul dintre ei, Dr. Leon Scridon e subprefect de Bistriţa, altul, comerciant în
comuna sa.
Frumoasa familie de urmaşi – destul de numeroasă – care face cinste
grănicerilor, îi luminează şi dezmierdă bătrâneţile.
La o vârstă destul de înaintată moare, lăsând regrete adânci la sânul
familiei. Cei ce l-au cunoscut, nu găsesc decât vorbe de laudă şi admirare, zic:
„Să-i fie somnul lin şi ţărâna uşoară”!

8

9

„Glasul Libertăţii”, Cluj, anul II, nr. 8, 22 martie 1920, p. 1. Notaţia mss. a lui Leon Scridon:
„Biografia tatălui meu, Toader Scridon”; apud., Ibidem.
Vezi Adrian Onofreiu, Istoricul cooperaţiei de credit din judeţul Bistriţa-Năsăud, Ed. George
Coşbuc, Bistriţa, 2004, pp. 46, 84.
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2.
Un ţăran din alte vremuri10
Toader Scridon din Feldru (Năsăud)
Din vremurile trecutului – care încep a se întuneca pe încetul, oamenii
ce le-au stăpânit odată învăluindu-se într-o ceaţă tot mai deasă – încercăm să
desprindem o asemenea figură, a fruntaşului ţăran.
Toader Scridon din Feldru, care timp de 60 de ani, din 86 câţi a trăit, a
luat parte la toate faptele mai însemnate din viaţa acestui sat de ţărani români,
imprimându-le totdeauna pecetea personalităţii sale.
Cu ajutorul câtorva mărturii vom schiţa o scurtă biografie a acestui
ţăran cuminte, harnic şi ordonat, ca un ceasornic, născut în anul 1834, şi a cărui
viaţă poate fi dată drept pildă generaţiei ţărăneşti de azi şi de mâine (s.a.).
În vremea când s-a născut Toader Scridon, tatăl său, Simion Scridon
îndeplinea funcţia de jude (primar comunal). Bătrânii din generaţia următoare spuneau că Simion Scridon a luat parte – ca soldat grănicer – la războaiele ce casa de Habsburg a purtat contra lui Napoleon Bonaparte, împăratul
Francezilor. La trecerea sa în rezervă, el trebuie să fi avut cel puţin gradul de
sergent, pentru că numai aşa ar fi putut ocupa funcţia de „jude” comunal.
Pe atunci numai cei mai destoinici, harnici şi pricepuţi puteau înainta
la gradul de subofiţeri şi numai subofiţerii ocupau, la liberarea lor, funcţiunile
de primari, ceea ce este cu atât mai explicabil, cu cât raporturile (de moştenire, vânzări, înfieri, etc.) şi conflictele se rezolvau în cadrul organelor, legilor
şi disciplinei militare. Deci, numai cine cunoştea bine tot mecanismul militar al
graniţei putea fi investit cu funcţiuni de reprezentare şi răspundere.
Am insistat asupra acestui fapt, pentru a ne da mai bine seama de unde
a moştenit Toader Scridon calităţile superioare, ce l-au ajutat să se impună
celor din generaţia sa.
În anul 1842, tatăl său, care ştia preţui cartea, l-a dat la şcoala românească din Feldru, iar la 1846, la şcoala nemţească din Sângeorz, zisă trivială,
pentru că se preda cititul, scrisul şi aritmetica, unde a urmat până în 1848, anul
revoluţiei.
În acel an, turburându-se vremurile, revoluţionarii maghiari, în trecerea lor prin valea Someşului, au dat foc tuturor datelor româneşti, rămase
fără apărare, şi printre casele care au ars în Feldru, a ars şi casa lui Simion
Scridon11. Toată suflarea românească a îndurat atunci multe lipsuri. Dar vremea
– care vindecă toate – a vindecat şi necazurile celor din Feldru şi micul Toader
10

11

Autor, V. P. Râmniceanu, în „Ţara Noastră”, Bucureşti, XII, nr. 382, sâmbătă, 12 august 1933,
p. 2.
Pentru detalii vezi Nestor Şimon, Starea regimentului şi evenimentele din anii 1848–1849, în
„Arhivele – Mărturii ale trecutului”, editori, Ioan Mureşan, Adrian Onofreiu, Mircea Prahase,
Ed. Mesagerul, Bistriţa, 2007, pp. 281–291; Ioan Bolovan, Adrian Onofreiu, Contribuţii documentare privind istoria regimentului grăniceresc năsăudean, ediţia a II-a, Ed. Argonaut, ClujNapoca, 2012, pp. 204–226; Idem, Revoluţia de la 1848/1849 în zona regimentului grăniceresc năsăudean. Contribuţii istorice şi demografice, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2003, pp. 163–264; Nestor
Şimon. Restituiri, ediţie îngrijită de Adrian Onofreiu, Academia Română, Centrul de Studii
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a devenit flăcău, a fost recrutat în anul 1854 la Regimentul 60 de infanterie, cu
garnizoana la Viena.
După desfiinţarea regimentelor de graniţă, Curtea Imperială din Viena
şi-a completat mulţi ani regimentele de gardă din români din fostele graniţe
militare. Erau preferaţi românii pentru că erau disciplinaţi, credincioşi şi statornici. Unul din aceste regimente era şi regimentul 60, în care Toader Scridon a
servit până în anul 1858, obţinând gradul de stegar, echivalent cu acela de plutonier, ceea ce nu era puţin lucru pentru un fecior de ţăran român din depărtata
vale a Someşului.
În anul 1863 Toader se căsătoreşte. Curând însă, izbucnind războiul cu
Italia şi Prusia, eroul nostru este mobilizat şi trimis pe câmpul de luptă italian.
Având norocul să scape din război teafăr şi sănătos, este ales primar la înapoierea
în comună. De aici înainte – anume din 1865 – Toader Scridon dominează toate
întâmplările din viaţa comunei Feldru şi timp de 34 de ani – din care 24 a fost
primar şi restul, casar comunal – este mereu în funcţii de conducere şi răspundere.
Despre modul cum s-a achitat Toader Scridon în funcţiile ce le-a ocupat,
avem martori încă în viaţă. A fost – spun aceştia – unul din cei mai harnici, însă,
şi cei mai temuţi primari. Dacă a fost vreodată ordine la primărie şi în comuna
Feldru, apoi aceasta a fost tocmai pe timpul când Toader Scridon a fost primar.
Având o minte ageră, o cultură cum puţini ţărani au chiar în ziua de
azi, şi, pe deasupra, fiind de mare hărnicie însă şi străşnicie rămasă în stare
să-şi deie seama ce trebuie şi ce are de făcut. Iar atunci când ştia că interesul
general este în joc, nu cruţa pe nimeni, cu nimic.
Pe la sărbătorile Paştilor în anul 1873, la un pahar de vin, împreună
cu mai mulţi fruntaşi din comună, Toader Scridon propune celor prezenţi să
se înfiinţeze o mică bancă „pentru îndestulirea nevoilor locuitorilor de aici”,
aceasta într-o vreme când abia dacă existau, ici, acolo, în oraşele mari, câte o
bancă românească.
Propunerea este primită şi chiar atunci subscriu „acţionarii”, vărsând
fiecare la început câte doi „zloţi buni” (cam 150 lei în valoarea de azi). Timp
de 5 ani, banca a funcţionat fără alte forme. În anul 1878 îşi face statute, ce se
aprobă, luând numele de „Societatea de împrumut şi păstrare din Feldru”, şi
punându-se pe muncă serioasă, îşi înfige adânc rădăcinile în viaţa economică
şi conştiinţa locuitorilor din comună.
Existenţa de 55 de ani a acestei Societăţi de împrumut şi păstrare, transformată mai târziu în Bancă populară, aşa cum fiinţează şi astăzi, se datoreşte
fondatorului ei, Toader Scridon, care timp de peste patruzeci de ani a fost casierul şi preşedintele ei. Abia la sfârşitul vieţii sale, copleşit de ani, a încredinţat
conducerea băncii fiului său Simion, comerciant în Feldru, care a trecut-o, mai
târziu, învăţătorului Sângeorzan, care o conduce şi astăzi.
Târziu, când 86 de ani s-au îngrămădit cu toată povara lor pe umerii
bătrânului, a fost chemat şi el, alături de înaintaşii săi. În primăvara anului 1920,
Transilvane, Cluj-Napoca, 2012, pp. 185–218; Nestor Şimon. Corespondenţă 1915–2005, volum
îngrijit de Adrian Onofreiu, Ed. Supergraph, Cluj-Napoca, 2005, passim.
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bătrânul Toader Scridon a închis ochii în ziua de 6 martie, bunul Dumnezeu
învrednicindu-le să vadă, înainte de moarte, împlinirea visului pentru realizarea căruia s-au vărsat atâtea lacrimi şi sânge – unirea tuturor românilor în
hotarele hărăzite lor de Traian, împăratul Romei.
Astăzi se odihneşte în ţintirimul de pe „Podeciu” şi pe mormânt se
ridică un frumos monument, pe care fiii săi au gravat: „Loc de odihnă pentru
fericiţii în Domnul Toader Scridon 1834–1920 şi Nastasia Scridon 1843–1901.
Îndrumători înţelepţi ai sătenilor şi părinţi buni, care au jertfit mult pentru
creşterea copiilor în şcoli. Fie-le ţărâna uşoară!”
Încolo … toate s-au schimbat! Au venit mereu tot alţi oameni, tot mai
democraţi, dar bunurile obşteşti cad în părăsire…Pe valea lui Dan sunt bucăţi
de drum comunal făcut sub primarul Toader Scridon şi pe „uliţa morţilor” un
trotuar de lespezi care spune trecătorului că aceste lucruri, făcute sub Toader
Scridon, au fost făcute cu suflet şi pricepere, de aceea înfruntă şi azi vitregia
vremurilor şi anilor.
Când vezi cum se duc bătrânii – învăţaţi cu munca, cinstea şi disciplina
de pe vremuri – şi-n urma lor răsar partizani politici, unul mai democrat decât
altul, ce nu fac decât să vânture pleava vorbei, ce încântă doar urechea, pe când
lucrurile vechi şi trainice se destramă, te întrebi: ce va fi mâine …?
Publicăm această scurtă biografie a unui vrednic ţăran român din alte
vremuri, de care au existat mulţi pe atunci, din nefericire însă, aproape că nu
mai există astăzi, în dorinţa ca viaţa curată a acestui om simplu şi necunoscut
să servească drept pildă generaţiilor viitoare de ţărani.
Să se lase cu toţii de politică, să nu mai dea ascultare vorbelor ameţitoare ale demagogilor, şi să se pună pe muncă serioasă, după pilda celor vrednici şi bătrâni. Numai astfel naţiunea noastră va deveni puternică şi bogată,
după cum merită şi trebuie să fie, ca una dintre fiicele eternei Rome.
3.

Recapitulări.

Însemnările unui ţăran ardelean din alte vremuri12
În ultima mea călătorie prin Ardeal mi-a căzut în mână un carnet în care
un ţăran român de pe valea Someşului, trăind în alte vremuri, şi-a însemnat, zi
de zi, evenimentele mai importante din lunga sa viaţă.
M-au interesat cu atât mai mult îngălbenitele foi, cu cât nu ştiu dacă
azi, cu atâţia ani mai târziu, sunt mulţi ţărani în Ţara Românească care să se
gândească să lase urmaşilor lor o astfel de icoană vie a unei vieţi de rodnică şi
nesfârşită trudă.
Am citit notiţele din fir în păr, ajungând la convingerea că cel care le-a
scris, fruntaşul ţăran Toader Scridon din comuna Feldru, judeţul Năsăud, era
12

Autor V. P. Râmniceanu, în „Ţara Noastră”, Bucureşti, XII, nr. 390, miercuri, 23 august 1933,
p. 2.
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un om şi jumătate, care, deşi nu învăţase mai multă carte decât consătenii lui, îşi
dădea mult mai bine seama despre rostul unui om în viaţă, decât mulţi dintre
contemporanii noştri, nu numai de la ţară, dar chiar şi din oraşe.
Găsind în acele note multe lucruri interesante, voi spicui câteva dintre
ele, lăsând să premeargă că ţăranul nostru s-a născut în anul 1838, murind în
anul 1920, trăind 86 de ani.
Dumnezeu i-a dăruit astfel o viaţă lungă, în cursul căreia a văzut
multe, învrednicindu-l în cele din urmă, pe el, care luptase în 1859 pe Câmpiile
Veneţiei, sub cutele steagului galben-negru, să vadă cu ochii împlinirea visului
tuturor românilor; unirea lor sub cutele altui steag, de astă dată nu un steag
străin, ci steagul naţiunii sale.
Pe prima pagină a carnetului este scris numele scriitorului şi calitatea
sa de soldat în Regimentul de Infanterie „Wasa” nr. 60. Probabil că înrolarea sa
în armată şi călătoriile pe care le-a făcut ca soldat, pe tot întinsul monarhiei, l-a
îndemnat la scrierea acestor note. Totuşi, ele nu încep cu acest important eveniment din viaţa unui om, Toader Scridon notând mai întâi câteva evenimente
din viaţa de copil. De pildă: „În anul 1840 am fost beteag de moarte” şi apoi: „În
anul 1942 am intrat în şcoala românească din sat şi în 1846, la şcoala nemţească
din Sângeorz şi acolo am umblat la şcoală până la vremea revoluţiei, care a fost
în anul 1849 şi atunci am scăpat de şcoală”, iar mai departe: „În anul 1849 a ars
satul nostru, când a ars şi a noastră casă”.
Asupra acestui important eveniment din viaţa sa, nu ne dă alte amănunte, noi ştim însă că focul a fost pus de sălbaticele hoarde maghiare şi secuieşti koşutiste.
În luna iunie 1854 a fost „luat la cătănie tocmai într-o vineri, la două
ceasuri după amiazi” şi de aici înainte însemnările devin mai dese.
La 12 august acelaşi an a „ruculuit” (de la nemţescul „einrichen”13) şi
câteva zile mai târziu, la 20 aceeaşi lună, a pornit pe jos de la Bistriţa, prin Cluj,
Oradea şi Solnoc, de unde „am mers pe carul cel de foc14 până în Pesta, din
Pesta am mers pe jos până în Erlan, în Ţara Ungurească, la depou, şi acolo m-au
îmbrăcat, la 27 octombrie. Şi în noiembrie a pornit la regiment pe jos până în
Waizen (Wácz) şi de acolo, cu carul cu foc, până în Beciu (Viena) la regiment”.
Lungă călătorie, aproape de două luni şi jumătate, din satul natal de la
hotarul Moldovei şi până în capitala puterniciei monarhii.
În anul 1855 ţăranul nostru se găsea „tot în Beciu, la Kumpfendorfkaserne”, de asemenea, în anii următori fiind înaintat la 11 ianuarie 1856, gefreiter
(fruntaş), la 27 august acelaşi an, căprar, la 4 martie 1857, zugführer (sergent) şi
la 27 aprilie 1858, fahnführer (plutonier).
A stat astfel patru ani la Viena, nefiind trimis în concediu decât la 23
septembrie 1858, când „am mers acasă la Hreaub15 pe cheltuiala mea”.
N-a stat mult acasă, pentru că „în anul 1859 a început revoluţia cu
Sardini (Piemontazii) şi la 13 mai 1859 m-au chemat iar la regiment”.
13
14
15

Cu sensul de „a depus jurământul şi a fost înrolat”.
Tren.
Corect, urlaub = concediu.
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Noua călătorie: Bistriţa, Târgu-Mureşului, Cluj, Oradea, Pesta, Bozen
(Bolzano), Innsbruch, Hufstein, Salzburg, Viena.
În martie a fost mutat la Regimentul 63 Infanterie „König der
Niederlände”, staţionat la Bozen, în Tirolul de Sus, unde s-a dus prin Mestre
şi Verona.
Abia în iulie 1862, după aproape 8 ani de serviciu militar, a fost liberat
şi, întors în satul său, „la 22 noiembrie 62 am credenţit (logodit) cu Nastasia
Popp. La 27 noiembrie am făcut rugările la regiment şi eu, Toader Scridon,
m-am logodit (căsătorit, probabil) cu Anastasia Popp în luna lui februarie 16,
în anul 186316”.
De aici înainte, Toader Scridon a rămas în satul său natal până la
moarte, ajungând curând, încă la 8 ianuarie 1863, „jude comunal” (primar) cu
o simbrie de 80 florini de argint şi un car de fân”17, în care calitate a funcţionat
34 de ani încheiaţi până în anul 1899, când „a mulţumit”, adică a renunţat de
bună voie la această slujbă, ceea ce nu l-a împiedicat să continue să se ocupe de
interesele consătenilor săi, în calitate de conducător şi casier al băncii poporale
înfiinţată de el în anul 1879, şi pe care a condus-o patruzeci de ani, până în
ajunul morţii sale.
Deşi, de când nu mai este primar, au trecut atâţia ani, şi azi îl mai pomenesc bătrânii din Feldru, care spun că primar harnic ca Toader Scridon n-a fost
altul în comună.
De ce n-avem norocul, ca în fiecare sat din România Mare să se găsească
unul, numai unul, la fel cu acest vrednic sătean? În câţiva ani abia n-ai mai
cunoaşte Ţara Românească!
4.

Din alte vremuri

Însemnările unui sătean din Ardeal18
În satul Feldru de pe frumoasa vale a Someşului, locuită atât cât aparţine judeţului Năsăud aproape numai de români, a trăit între anii 1834 şi 1920
un ţăran simplu, fără carte multă, însă umblat prin lume, ca soldat într-un
regiment cu garnizoana în capitala Austro-Ungariei, în acelaşi timp om harnic,
16

17

18

Claudia Septimia Peteanu, „Moralitate şi moralizare în „ţidulele de cununie” din comunitatea Leşu în prima jumătate a secolului al XIX-lea”, în „Arhiva Someşană”, Năsăud, seria
III, V, 2006, pp. 53–61. Vezi pentru „zestrea” adusă în căsătorie de cei doi parteneri şi Idem,
„Protocolulu căsătoriţiloru” din comunitatea Năsăud în a doua jumătate a secolului XIX”, în
Ibidem, IV, 2005, pp. 221–245.
La data de 13 noiembrie 1863 a depus jurământul ca „jude comunal din nou ales” în localitatea Feldru Artene Scridon, care ştia scrie şi citi în limba germană şi era în acelaşi timp şi
„colector de contribuţiune”; apud. Adrian Onofreiu, Organizarea administrativă a Districtului
Năsăud (1861–1876), în „Centru şi periferie. Lucrările colocviului naţional, Bistriţa, 23–25 aprilie 2004”, coord. Corneliu Gaiu, Horaţiu Bodale, Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2004, p. 269.
Autor, V.P. Râmniceanu, în „Ţara Noastră”, Bucureşti, XII, nr. 396, vineri, 1 septembrie 1933,
p. 2.
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priceput, energic şi cinstit, aşa că consătenii săi l-au ales, timp de aproape 40 de
ani, în fruntea administraţiei lor comunale.
De la acel ţăran ne-a rămas un carnet în care îşi însemna cele mai importante evenimente din viaţa sa, însemnări din care reiese că, cu toate că nu învăţase decât la şcoala rurală de atunci, ştia să scrie bine româneşte, cu ortografia
apropiindu-se de ortografia de azi.
Dar, ce fapte sau întâmplări au putut fi notate de acest ţăran? Mai întâi,
peregrinările sale prin Ungaria, Austria şi Italia, ca soldat în Regimentul 60
Infanterie, apoi, importante evenimente familiare, căsătoria sa, naşterea copiilor, evenimente de ordin social, diverse socoteli şi, ceea ce interesează în
primul rând pe orice plugar: vremea şi recolta.
Astfel, aflăm că în anul 1860, a nins la Sfântu Gheorghe19, că „în anul
1862 a fost mare secetă, de s-a uscat şi valea din sat, cum nu s-a mai pomenit”.
Iar „în anul 1863 au pierit multe oi de vărsat în tot satul nostru şi nouă
ne-au pierit 24 oi mari şi 5 mici, şi în anul 1863 a fost iar mare secetă, de a secat
şi apa de prin vale”.
În anul următor, 1864 „a fost o primăvară foarte rea, mult vânt şi omăt,
de nu s-a putut ara şi tocmai de Sfântul Gheorghe a nins foarte mult. A fost
scumpete de fân şi a plouat din sâmbăta de Rusalii până la Sfântul Ilie20, de nu
s-a putut face fân şi nici mălaiele (porumburile) n-au legat şi între 29 septembrie a căzut brumă de au fript mălaiele”.
Dar „anul 1870 a fost foarte slab, tot cu ploaie şi s-au copt bucatele
foarte rău şi au bătut bruma bucatele” şi „în anul 1871 a fost primăvara foarte
slabă şi friguroasă, dar vara a fost bună şi a fost foarte mult fân, dar bucatele au
fost cam slabe şi mălaiul a fost cu 2 florini 40”.
Un an bun a fost şi anul 1872, când „au fost iarna foarte bună de n-a
smintit nici un plug de la arătură şi pe la Ispas21 au fost mălaiele de cepeluit
(prăşit) de a doua oară”.
Anul următor a fost el cum a fost, din punct de vedere al recoltei, a
fost însă rău din cauza molimei de holeră ce a bântuit în Feldru, desigur, şi în
comunele învecinate.
„Iarna a fost foarte goală, fără de omăt. Primăvara mestecată cu ploaie
şi cu vreme bună. Vara din început a fost bună şi ierburile s-au făcut bune, dar
mălaiele cele mai multe s-au uscat şi din luna lui august începând prin 27, au
reposat22 58 oameni, cu femei şi bărbaţi, de holeră”.
„Peste tot au murit în anul 1873 în Feldru 190 de oameni de holeră”.
Pentru strânsoarea pietrii de pe câmp: 18 floreni 40;
Pentru adus cu mai mulţi oameni, adică pe vinars23: 6 florini 80;
Pentru tăiatul lemnelor şi adus: 11 florini 60;
Pentru draniţă (şindrilă): 11 florini 80;
19
20
21
22
23

23 aprilie.
20 iulie.
Sau Înălţarea Domnului, sărbătoare mobilă, la 40 de zile de la Paşti.
Murit.
Ţuică, rachiu.
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Pentru zidari: 66 florini;
Pentru lemnari: 24 florini.
Pentru a nu plictisi pe cititor cu înşirarea acestor însemnări asupra
vremii, vom nota şi alte lucruri din carnetul lui badea Toader.
Aşa de pildă, că, în anul 1866 şi-a făcut casă, cheltuind cu acea ocazie:
Pentru vinars la zidit şi acoperit: 30 florini;
Pentru scânduri şi tăiatul grinzilor: 20 florini 13;
Pentru măsar sau tischler (tâmplar): 28 florini 30;
Pentru zaruri şi ţâţâni la uşi şi fereşti: 14 florini 89;
Cuie de draniţă: 14 florini 89;
Trei fereşti24: 4 florini 20;
O masă: 3 florini 13;
Un scaun cu spate şi trei scaune: 1 florin 90;
Pentru var la veceluit (tencuit): 16 florini;
Pentru harlangeri (de la nemţescul Handlager) sau lucrători la case
(salahor): 13 florini 80. Total, 282 florini 59.
În total a cheltuit, prin urmare, 282 fiorini sau floreai, cum ziceau ţăranii
şi 59 creiţari, ceea ce făcea cam 394 lei aur sau în valută de azi, aproximativ
18.000 lei. Astăzi, cu asemenea sumă n-ai putea construi, nici pe departe, o casă
cu patru încăperi, cum era casa lui badea Toader, casă care există de altfel şi
astăzi şi încă în foarte bună stare, deşi a împlinit respectabila vârstă de 67 ani.
Mai notăm, la sfârşit, însemnarea făcută la moartea şi înmormântarea
tatălui său:
„În anul 1871 a răposat tatăl nostru, adică Simion Scridon, la 3 octombrie şi s-a înmormântat în 8 octombrie 1871. Şi am cheltuit la înmormântare:
Pe vinars: 10 florini 60;
9 năfrămi25 cu: 2 florini 10;
2 scânduri: 60 creiţari;
Cuie: 15 creiţari;
2 mierţe26 de grâu: 3 florini;
1 funt27 de lumini28 de ars;
1 funt de lumini de cele faine: 70 creiţari;
2 oale de pahar (sticlă): 34 creiţari;
La preoţi: 14 florini 40”.
Mai adăugăm, că tot din însemnările din carnet aflăm că badea Toader
a fost primar din anul 1863 „având o simbrie de 80 floreni de argint şi un car
de fân” până în anul 1899, când a „mulţămit”, adică a demisionat, desigur, nu
atât din cauza bătrâneţei, ci pentru a face loc altora mai tineri, că s-a căsătorit în
anul 1863 şi că a avut cinci copii, trei băieţi şi două fete. Pe unul dintre băieţi, pe
24
25
26
27

28

Geamuri.
Batiste.
1 mierţă = aprox. 25 kg.
1 kg = 1,7855 font (libră) vieneză; apud. „Gazeta Oficială a Consiliului Dirigent”, Cluj, nr. 86,
7 februarie 1920, p. 4.
Lumânări.
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cel mai mare, l-a dat la şcoală, pe ceilalţi însă i-a ţinut lângă el, unuia lăsându-i
gospodăria şi pământul său şi făcându-l astfel plugar, celuilalt dându-i capital
necesar pentru a deschide o prăvălie în sat, prăvălie care mai există şi astăzi.
Şi în această împărţeală, câtă înţelepciune din partea acestui simplu
sătean din alte vremuri.

„THE WALK OF THE WORLD” IN THE AUTOBIOGRAPHICAL
MEMORIES OF A PEASANT FROM FELDRU IN THE
SECOND HALF OF THE 19TH CENTURY
– Abstract –
The autobiographical memories of the former border guard (“grănicer”) from
Feldru familiarize us with the period of the second half of the 19th century, in a locality
from the former territory of the “military frontier” of Năsăud.
Following the tradition from the period of militarization, these memories reveal
us, first of all, the author’s autobiographical draft, continuing with some memories
from a diary, a part of the existential universe of the character: imperial military service,
and then, after his return home, some events related to the atmospheric phenomena:
early frost, snowfalls, abundant rains, all with major influences on the bearing of the
crops and on the animals’ life; some data related to the building of the house and the
totality of the expenses of his father’s funerals.
The editor reproduced these all, on the one hand, due to the difficult way of
accessing the primary source of information, and on the other hand, due to the characteristic way in which these pieces of information transmit facts and customs from a
world far away.

„LE MARCHÉ DU MONDE” DANS L'AUTOBIOGRAPHIE D'UN PAYSAN
DE FELDRU DANS LA SECONDE MOITIÉ DU XIXÈME SIÈCLE
–Résumé –
L’autobiographie de l’ancien garde-frontière («grănicer») de Feldru nous plongent
dans l’atmosphère de la seconde moitié du XIXème siècle, dans une localité de l’ancien
territoire de la «frontière militaire» de Năsăud.
En suivant la tradition de la période de la militarisation, ces documents nous
révèlent, tout d’abord, un exposé autobiographique de l’auteur, en continuant avec
les souvenirs enregistrés dans un journal intime, une partie de l’univers existentiel
du personnage: le service militaire, et ensuite, après le retour «à la maison» quelques
événements liés aux phénomènes météorologiques: du gel, des chutes de neige, des
pluies abondantes, toutes avec des influences majeures sur l’apparition des cultures et
sur la vie des animaux, des données sur la construction de la maison et sur la totalité
des dépenses des funérailles de son père.
L’éditeur les a reproduits, d’une part, en raison de la difficulté d’accès à la source
d’information, et d’autre part, en raison de la manière caractéristique de transmettre les
faits et les coutumes d’un monde qui existait il y a très longtemps.
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„CEARTA DE HOTAR” SAU ASPECTE ALE UNUI
DIFEREND ETNIC MULTISECULAR ÎN PRIVINŢA
PROPRIETĂŢII. CONTRIBUŢII DOCUMENTARE
Adrian ONOFREIU
Numeroase au fost formele în care s-a manifestat individualitatea
aparte a „graniţei” militare năsăudene. Dar cu certitudine, rolul fundamental
aici, poate mai mult ca oriunde în Transilvania, l-a avut pământul. Resursă
provenită din vechile cutume feudale, care i-au asigurat caracterul de proprietate liberă de servituţi aici, în „Valea Rodnei”, pământul a fost baza economică
a vieţii locuitorilor. Cu atât mai mult s-a reliefat acest rol odată cu înfiinţarea
graniţei militare. Desprinsă cu greutate şi multe oprelişti din partea „veşinilor
saşi”, proprietatea locuitorilor militarizaţi şi-a menţinut caracterul liber, în
schimbul prestării serviciului datorat împăratului.
De aceea, nu întâmplător, „regularea” teritoriului militarizat a cunoscut
aspecte specifice. Numeroase comisii au „călcat” de-a lungul timpului, la faţa
locului, în procesul de „reambulare” a traseului noii instituţii militare. Această
activitate a avut un caracter complex şi s-a definit prin aceea că, de regulă, a
fost marcată de elementele naturale. Astfel, graniţa spre Bucovina şi Moldova,
ca şi cea din sudul teritoriului militarizat, spre Districtul Bistriţei, au fost trasate având ca punct de reper important altitudinea cea mai înaltă a formelor de
relief, aşa numita „wasserscheide/cumpăna apelor”1.
Un asemenea element natural l-a reprezentat traseul care pornea de la
altitudinea cea mai înaltă, marcată de toponimul „Blauer Stein/Piatra Vânătă”,
care „în vârful de unde curg apele în Someş spre nord formează triplex confinium
1

Vezi doar memoriile din 1865, traduse – în care acest element a fost invocat pregnant – adresate împăratului la Viena, „Majestäts-Gesuch der Bevőlkerung des bestandenen II Romanen
17 Grenz-Regimentes nunmehrigen Nassoder Distrricts-Gebietes in Siebenbürgen, in der
Grundbesitz-Regulirungsfrage”, în Contribuţii documentare referitoare la situaţia economică a
satelor năsăudene în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, volum îngrijit de Simion Lupşan şi
Adrian Onofreiu, Ed. Mesagerul, Bistriţa, 2007, doc. 10, pp. 119–157 şi „Scrierea de apărare”
adresată Guberniului de la Cluj, „Verthedigungs-Schrift der Bevőlkerung des bestandenen II
Romanen 17 Grenz-Regimentes nunmehrigen Nassoder Distrricts-Gebietes in Siebenbürgen,
in Betreff des im Jahre 1851 über die Waldungen dieser Bevőlkerung widerrechtlich verhängten politischen Sequesters eingereicht im amtlichen Wege an das H. kőnigl. Siebenbürgische
Landesgubernium Gub. Zahl. 16599 ex 1865, Verlag der Gemeinde-Repräsentantz, Ibidem,
doc. 11, pp. 157–205.
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(s. n.) între comunele Dumitra Mare, Prislop şi Rebrişoara”2. Desigur, acest
traseu atingea şi hotarul comunelor româneşti Ilva Mică, Feldru, Nepos şi a
celor săseşti, Iad/Livezile şi Pintic/Slătiniţa.
Această situaţie geografică a determinat un şir lung de conflicte pentru
stabilirea hotarului – „instituţionalizat” sub denumirea „cearta de hotar” – care
şi-a avut începuturile în perioada de înfiinţare a Regimentului II român de graniţă de la Năsăud. Antecedentele lui veneau însă din vechime, din perioada
în care saşii din Districtul Bistriţei au încercat să-şi impună dominaţia asupra
întregului teritoriu al Văii Rodnei, atraşi de bogăţiile nemetalifere din subsol şi
potenţialul contributiv al locuitorilor. De altfel, geneza conflictului era definită
în plângerea reprezentanţilor plenipotenţiaţi ai localităţilor din 30 iunie 1862,
adresată Oficiolatului Districtual Năsăud, prin aceea că „saşii au fost aceea care
în răstimpul anilor 1475–1762 au uzurpat proprietatea de hotar însemnată a
comunităţilor Ilva Mică, Feldru, Nepos şi Rebrişoara”3. Mărturie stau şi numeroasele documente adunate şi publicate în perioada dintre cele două războaie
mondiale, care „vorbesc” despre originea şi evoluţia conflictului, până la înfiinţarea graniţei militare4 sau enumerarea celor mai importante dintre ele, pentru
perioada militarizării, în materialul – Contract şi expertiză referitoare la segregarea proprietăţilor în fostul Regiment grăniceresc II român – întocmit de comisia
majestatică în anul 1858, atât în interesul erariului/statului dar şi la cererea
localităţilor foste militarizate5.
Sinteza a ceea ce a însemnat evoluţia conflictului până în anul 1866 a
fost realizată de căpitanul suprem al Districtului Năsăud, Alexandru Bohăţiel
– în calitate de comisar imperial – în raportul intitulat sugestiv Deducţiunea
diferenţei între comunele Ilva Mică, Feldru, Nepos şi Rebrişoara, pe de o parte, Iaad,
Pintac şi Mettersdorf, de ală parte, pentru un teren care zace între culmile munţilor,
car cad, de comunele româneşti spre meride/miazăzi, iar de cele săseşti, spre amiază
noapte, respectiv de la despărţirea apelor de pe aceşti munţi şi între Someş6.
Analiza încercărilor de reglementare a diferendului reţine în primul
rând faptul că teritoriile de la cumpăna apelor (Wasserscheide) până în valea
2

3

4
5

6

Adrian Onofreiu, Nestor Şimon – „Munţii Rodnei sau un alt mod de toponimie, în „Studii şi cercetări etnoculturale”, Bistriţa, IX, 2004, p. 222. „O stâncă mare (650 m) în vârful dealului dintre
Dumitra Mare şi râul Someş, la despărţirea apelor, punctul ultim de graniţă între hotarul acelei comune şi a comunei Rebrişoara, amintit în sute de documente în procesul ce durează sute
de ani pentru terenul care se extinde în acest loc până în Someş. Saşii o numesc Blauer Stein.
Locul din jur se numeşte Dosul Pietrii Vânete, iar săsesc, Steinrücken, de unde curge un pârâu
Valea Pietrii Vânete, până în Someş, la Gura Văii Pietrii Vânete, până unde vreau să ocupe saşii
teritoriul comunei Rebrişoara; apud. Nestor Şimon, Dicţionar toponimic, volum îngrijit de Ioan
Mureşan, Adrian Onofreiu, Mircea Prahase, Ed. Napoca-Star, Cluj-Napoca, 2007, p. 144.
Petiţii din graniţa năsăudeană în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Contribuţii documentare,
volum îngrijit de Mircea Gelu Buta, Adrian Onofreiu, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2012, doc. 5,
p. 89.
Virgil Şotropa, Un proces multisecular, în „Arhiva Someşană”, Năsăud, nr. 13/1930, pp. 243–311.
Bârgăul sub Pajura Imperială, ediţie de texte, tabele, studiu introductiv şi note de Mircea Gelu
Buta, Adrian Onofreiu, Andreea Salvan, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2011, pct. 1.5. „Referitor la
comunele Livezile, Slătiniţa şi Dumitra”, pp. 147–154.
Petiţii din graniţa năsăudeană …, doc. 14, pp. 138–198.
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Someşului au fost proprietatea comunelor someşene, precum demonstrează
toate numirile topografice. Graniţa s-a trasat în anul 1763, când s-a înfiinţat
regimentul, şi ea urma cumpăna apelor, ca limită între comunele someşene şi
comunele Iad, Dumitra şi Pintic7. Saşii au solicitat teritoriu dincolo de cumpăna apelor, cu toate că baronul Siskovits, în calitate de comisar împărătesc, a stabilit limita tot pe cumpăna apelor8. Pentru teritoriul reclamat de
saşi, dar adjudecat în favoarea graniţei militare, erariul a plătit Magistratului
Bistriţei ca despăgubire suma de 100.000 taleri, o sumă considerabilă pe acele
vremuri.
În anul 1805, profitând de faptul că majoritatea bărbaţilor grăniceri
participau la războaiele napoleoniene, saşii au obţinut trasarea unei noi linii
demarcaţionale, realizată de contele Teleki, nu pe cumpăna apelor, ci pe cele
mai apropiate culmi (cacumina montium) de unde se vede Someşul, dresând
atunci un „metal instrumentum”/instrument metal = descriere a metelor/graniţelor. Grănicerii reîntorşi din războaie au protestat contra abuzului săvârşit
în absenţa lor, reclamând întreg teritoriul avut. În anul 1836 şi-au făcut singuri
dreptate, când au alungat saşii peste cumpăna apelor cu puterea armată. Au
fost mai mulţi morţi şi răniţi.
În anul 1842 Guberniul transilvănean, în colaborare cu Comanda
Militară din Sibiu, a delegat pe comisarul guvernamental Horváth, care a stabilit linia ce i-a purtat numele, de la linia Teleki cu 1½ km. către comunele
săseşti. În 1847 Horváth a trasat din nou graniţa prin reambulare, întocmind
şi un document, care a fost falsificat în decursul timpului. În anul 1862 a fost
trimis de către Guberniul transilvănean comisarul Pap Alajos, consilier, care a
fixat ca graniţă aproximativ linia horvathiană.
Procesul în justiţie a început în anul 1862, când localităţile săseşti au
intentat acţiune de conturbare în posesie contra comunelor someşene. A fost
7

8

Recunoscută de însuşi împăratul Iosif II la 23 iunie 1773, în timpul vizitei în zona regimentului de graniţă năsăudean; apud. Dr. Constatin Sasu, directorul Arhivei Regionale istorice
din Braşov, Vizita din anul 1773 a împăratului Iosif al II-lea în districtul Năsăudului, în „Plaiuri
năsăudene”, Bucureşti, anul II, nr. 13, 10 martie 1944, p. 4; vezi şi Virgil Şotropa, Împăratul
Iosif II în Districtul Năsăudului, în „Arhiva Someşană”, Năsăud, nr. 4/1926, pp. 1–11, sau la
Ileana Bozac, Teodor Pavel, Călătoria împăratului Iosif al II-lea în Transilvania la 1773. Volumul
I, ed. a II-a, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2007, doc. 60,
pp. 659–661 şi p. 541, 666–669. „În anul 1773, din 18–23 iunie, călătorind împăratul Iosif al
II-lea prin acest ţinut şi mergând în persoană în Nepos, s-a convins despre nedreptăţile ce le
suferă locuitorii acestei comune şi a dat asignaţiunie că graniţele să fie pe vârful dealurilor
celor mai mari, de la coasta nordică, ce se înclină pe ţărmul stâng al Someşului„ adică de unde
se începe curgerea apelor, până la vărsarea în Someş, pentru care teren, comunele săseşti au
căpătat o rebonificaţiune însemnată”, apud. Nestor Şimon, Schiţe monografice ale localităţilor
din fostul Regiment II român de graniţă de la Năsăud, editori, Adrian Onofreiu, Mircea Prahase,
Claudia Septimia Sabău, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, pp. 150–151, ca de altfel, şi descrierea hotarelor, inclusiv cu locurile de ceartă, pentru Nepos, Ibidem, pp. 151–152, Ilva Mică, pp. 119–120,
Rebrişoara, pp. 147–154.
Raportul generalului Siskovitz, în Nestor Şimon. Restituiri, ediţie îngrijită de Adrian Onofreiu,
Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2012, cap. I – Manuscrise,
doc. 5, pp. 107–114.
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delegată ca for juridic instanţa din Bileag9, în frunte cu Péterfi Dénes. Acesta
a stabilit o linie nouă – linia Péterfi – care cuprindea întreg teritoriul lucrat
de români, de la linia Teleki cu 4 km. spre cumpăna apelor. În decursul procesului, judecătoria s-a mutat din Bileag la Măgheruş10 şi de aici la Beclean,
unde în anul 1875 conducătorul instanţei, Csernatony, a respins pretenţiile
saşilor, acceptând linia Péterfi. Saşii au introdus recurs în anul 1877. Curia11
în sentinţa adusă în 1878 a aprobat sentinţa lui Csernatony, acceptând linia
Péterfi şi a obligat Tribunalul din Bistriţa, prin sentinţă, să întabuleze sentinţa
lui Csernatony în cărţile funduare, ceea ce instanţa bistriţeană nu a făcut. După
sentinţa aceasta comuna Iad a intentat proces de conturbare contra comunei
Feldru, susţinând că nu linia Pétrefi, ci linia Horváth e valabilă. Curia, atunci, a
declinat competenţa judiciară în favoarea Tribunalul din Zalău, care, sub influenţe politice, în anul 1881, a stabilit ca valabilă linia Horváth şi a cedat saşilor
toate teritoriile româneşti până la linia Péterfi.
Comunele someşene, şi mai departe, au folosit terenul până la linia
Péterfi, până în anul 1887. În 1888 comuna Iad a intentat din nou proces, însă l-a
pierdut. În anul următor, 1889, Dumitra a intentat proces contra Rebrişoarei, în
care documentul lui Horváth s-a declarat din partea experţilor, a fi fără valoare
tehnică şi fals. Procesul s-a terminat în anul 1902. Tribunalul Bistriţa a dat curs
acţiunii, Curtea de Apel a respins comuna Dumitra şi Curia a primit sentinţa
Tribunalului Bistriţa. Comuna Rebrişoara, înainte de Primul Război Mondial,
a redeschis procesul.
În procesul început în anul 1862, s-a făcut o mapă de un grup de trei
experţi, conduşi de inginerul Gellner, care conţinea linia saşilor şi linia Péterfi,
pe baza spuselor românilor. Mapa se afla la preşedinţia Tribunalului din
Bistriţa, până la sfârşitul războiului12.
Scurtele consideraţii de natură istorică induc concluzia că nimic nu ar
mai fi de adăugat. Şi totuşi, cercetări recente ne-au permis să prezentăm în continuare noi dovezi, inedite, atât pentru perioada de până în 1918, dar mai ales
după constituirea statului naţional unitar român.
În primul rând, pentru perioada anterioară anului 1918, documentele
care le publicăm ne arată străduinţa localităţilor româneşti de a „muta” diferendul din sfera decizională a factorilor politico-administrativi în cea firească,
a justiţiei. Relevant este raportul proaspătului căpitan suprem districtual,
Alexandru Bohăţiel, înaintat Guberniului transilvănean în 19 septembrie 1861,
în care, după ce realizează o incursiune în istoricul diferendului, prezintă evoluţia conflictului la „cald” şi propune soluţii şi solicită implicarea factorilor
decizionali competenţi.
În continuare, atât documentele, cât şi manuscrisele unor articole trimise spre publicare presei româneşti transilvănene expun evoluţia
9
10
11
12

Domneşti.
Şieu-Măgheruş.
Curtea Supremă de Justiţie de la Budapesta.
Sinteza intitulată Procesul comunelor someşene cu comunele Iad, Dumitrea-mare şi Pintic, semnată
Arghir, în „Gazeta Bistriţii”, Bistriţa, anul II, nr. 12, sâmbătă, 15 iulie 1922, p. 1.
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diferendului, greutăţile cauzate localităţilor româneşti de frecventele „încartiruiri” ale armatei şi „miliţiei” pentru asigurarea ordinii, ca şi efortul de a realiza aducerea „dosarului” în justiţie, pentru o soluţionare legală13.
De interes aparte sunt şi documentele de după 1918. Aici, descoperim
faptul că în vastul proces legislativ de după unire, statul român a decretat şi
realizat reforma agrară. Începută pentru Transilvania în anul 1919, legiferarea
a fost continuată în mod unitar pentru întreg teritoriul României, în anul 192114.
Ele ne arată modul în care autorităţile române s-au implicat în rezolvarea conflictului secular. Fără a epata din postura de noi „stăpânitori”, aceştia,
prin autorităţile competente, au căutat mijloace acomodate noilor condiţii. În
primul rând, s-au implicat autorităţile administrative, care au prezentat factorilor de decizie argumente de ordin istoric. Apoi, Consiliul Dirigent – Resortul
Agriculturii şi Comerţului, prin comisia instituită la data de 14 aprilie 1919,
ale cărei lucrări s-au desfăşurat în prezenţa delegaţilor localităţilor implicate
şi luarea în discuţie a motivelor invocate de fiecare dintre acestea. Şi unele şi
altele, susţineau faptul că „fără teritoriul reclamat, nu pot trăi economiceşte”.
Apoi, poziţia corectă a Consiliului Dirigent, care statua ca principiu fundamental faptul că nu admitea schimbarea prin măsuri administrative a unor
raporturi de drept stabilite prin sentinţe judecătoreşti. Raportul delegatului
Vasile Pahone în această cauză sublinia necesitatea includerii „chestiunii” în
cea generală, atribuită în competenţa instituţiilor abilitate în aplicarea reformei
agrare.
În acest sens, au fost elaborate rapoarte detaliate, cu prezentarea obiectivă a istoricului problemei, de către consilierii agricoli. Nu în ultimul rând,
problema a fost tratată şi prin luarea în considerare şi menajarea intereselor
celor deveniţi „minoritari”, de către secretarul general al Cultelor şi cel al
Comisiei Generale de Unificare din Cluj. În această direcţie, a fost admisă chiar
şi intervenţia procurorului oraşului Bistriţa şi a comitatului Bistriţa-Năsăud,
avocatul Kuales Norbert, viitor primar al oraşului, în perioada 1940–1944.
Iar chintesenţa rezolvării obiective a diferendului s-a regăsit în „sentinţele” elaborate de Comisia judeţeană Bistriţa-Năsăud pentru aplicarea
reformei agrare, un model de soluţionare obiectivă – mai mult, poate, decât
s-ar fi aşteptat recurenţii minoritari – a diferendului având ca şi cauză primordială „blestemul pământului”15!
13

14

15

Şi, demn de remarcat, s-a reuşit chiar „recuzarea” unor judecători de la Curia regală din
Budapesta, nu puţin lucru pentru acea perioadă!
Adrian Onofreiu, Legislaţia agrară în Transilvania în perioada interbelică (1918–1940), în „Revista
Bistriţei”, Bistriţa, VII, l993, p. 229–238.
Vezi aceste documente la Serviciul Judeţean Bistriţa-Năsăud al Arhivelor Naţionale, fond
Consieleratul Agricol al judeţului Năsăud (în continuare, A.N.B-N.) după cum urmează: d.
54/1920/1922: diferendul dintre comunele româneşti şi cele săseşti (29 file): d. 856/1922–1938:
acte de expropriere a moşiei comunei politice Iad: sentinţa, plan de situaţie, dispozitiv de parcelare (179 file); d. 993/1922–1936: acte de expropriere privind proprietatea comunei Dumitra
Mare: p-v punere în posesie îndreptăţiţi), (158 file); d. 995/1925–1938: acte şi corespondenţă
cu diverse proprietăţi din comuna Dumitra: p-v privind stabilirea liniilor de defalcare; sentinţa de modificare a dispozitivului de parcelare), (80 file); d. 1014/1922–1937: Corespondenţă
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Documentele publicate provin atât de la instituţii publice, cât şi din
fondul personal Mureşanu Ioachim, implicat în acest demers. Fiecare are la
sfârşit trimiterea la sursa de păstrare, pentru posibilitatea verificării acribiei
ştiinţifice. Ele au fost numerotate începând cu numărul 1, în continuare.
Am păstrat limbajul din perioada întocmirii documentelor, iar intervenţiile noastre se mărginesc doar la explicarea unor termeni arhaici/ieşiţi din
uz sau extinderea informaţiilor bibliografice.
În acest mod, efortul nostru se doreşte a fi atât unul „restitutiv” cât şi
recuperator, pentru un segment al istoriei comune – cu rele şi bune – a celor
„obligaţi” de curgerea timpului de a vieţui împreună.
Rămâne specialiştilor şi lectorilor interesaţi să aprecieze dacă întreprinderea noastră a fost/este utilă şi viabilă. Atât lor, cât şi „următorilor”!
1.
Înalt Regesc Guberniu
Precum în toată Transilvania, aşa şi în Districtul Bistriţei, între comunele săseşti şi cele vecine româneşti, şi în specie între comunele din Districtul
Bistriţei, Iaad16, Pintak17 şi Mettersdorf18 şi între comunele române cu acelea
vecine din acest District, Ilva Mică, Földra19, Nepos şi Rebrişoara, sustă una
diferenţie metală20 de un secol şi jumătate, care între comuna săsească Szasz
Pintak şi comuna română Nepos, cu atât a fost totdeauna şi este mai înverşunat, fiindcă terenul între aceste două comune se extinde mai până în fundul
grădinilor din comuna Nepos. Această diferenţă metală între sus numitele trei
comune săseşti şi 4 româneşti îşi trage originea sa încă de pe acel timp – pentru
locuitorii acestui District, nu fericit – când Magistratul Districtului şi a cetăţii
Bistriţa, cât cu puterea, cât cu viclenie, ajutat de împrejurări, cercaseră a face pe
toţi românii Districtului Rodnei, acum a Năsăudului, iobagi, a le cuprinde regalele şi munţii, pe acei locuitori care, după cuvintele diplomei regelui Mathei,
erau „încorporaţi” „ut Universia juribu, libertatibus, consvesudinibus civitas

16
17
18
19
20

privind Reforma Agrară în Slătiniţa (sentinţa Comisiei Judeţene), (60 file); d. 1015/1925–1936:
acte de expropriere şi împroprietărire Slătiniţa (sentinţa Comisiei Judeţene, dispozitiv de parcelare), (15 file); d. 1016/1924–1937: acte de Reformă Agrară privind proprietatea Slătiniţa
(dispozitiv de parcelare, deciziune de respingere a contestaţiei Nepos; tabel de evaluare a părţilor de pădure expropriată pentru a fi schimbat în pământ cultivabil; p-v. de punere în posesie), (157 file); d. 1308/1924–1936: acte privind păşunea comunală Dumitra (actele conflictului
între Dumitra şi Nepos), (265 file); d. 1325/1922–1924: acte împroprietărire păşunea comunală
Nepos (dispozitiv de parcelare a terenului expropriat de la Iad; sentinţa de modificare a sentinţei
apelate), (51 file); fond Tribunalul judeţului Năsăud: d. 37/1923: dosarul comisiei judeţene în
cauză de expropriere a proprietăţilor comunei politice Livezile; d. 48/1923: dosarul comisiei
judeţene în cauză de expropriere a proprietăţilor comunei politice Dumitra; d. 1/1924: dosarul comisiei judeţene în cauză de expropriere a proprietăţilor comunei politice Slătiniţa.
Azi Livezile.
Azi Slătiniţa.
Azi Dumitra.
Azi Feldru.
Aici, cu sensul de hotar; de la termenul metă = hotar.
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et privilegiis, quibus civitas Nostra Bistriciensis, civesqve et comunitas ejus ab
antiquo usa ex: stitit, ubi perpetuo et gaudere valeaut atque possint”21.
După acel timp, când Universitatea Săsească esoperase22 la guvernul
ţării, ca să poată pe români, dintre saşi, expropria, cerând acea expropriere
lipsele saşilor.
Această diferenţă metală, începută în mai sus numitul timp – când
românii nu-şi aflau nicăieri dreptate, când se ţinea de cel mai mare patriotism a
despolia (s.a) pe români de proprietatea sa, când naţionalitatea română era destul
argument în contra ver căruia de a fi declarat de iobag – a aflat încă mai mare fervoare anul 1762, anul adică, când s-a ridicat aici Regimentul al II-lea de frontieră.
Din acest an începându-se diferenţa între sus numitele comune, nu s-a
putut nici dezlega, nici împăciui.
S-au tras cu adevărat mai multe linii provizorii pe terenul de sub controversă, între sus numitele 3 comune săseşti şi 4 româneşti, dintre care, cea
de căpetenie a fost Sivcoviciana numită; fiind însă locuitorii comunelor române
grăniţeri şi aşa, neavând actorat23, neputându-şi apăra dreptul său, s-au defipt
totdeauna acele linii aşa, precum mai mult, sau mai puţin, au influenţat asupra
comisiunilor, comunele vecine săseşti.
De aici a urmat, că nici sub ocârmuirea militară şi cu putere militară, nu
s-a putut statori nici o linie, nu s-a putut nici decide, nici împăciui, diferenţa,
până în ziua de astăzi.
Comunele româneşti s-au ţinut de Sivcoviciana numită, cele săseşti de
aşa numitele Telekiană şi Horvathiană.
Locul între aceste trei linii aflător l-au păşunat mult, puţin, cam de laolaltă, din păduri, s-a folosit cam de-a valma, ce adeveresc drumurile de care, şi
cărările de vite pe acel teren aflătoare.
a) Acel teren, până în anul 1851/52 nu a stat sub contribuţiune nici o
dată, baremi că locurile comune de pe fundul regesc erau conscrise şi taxate cu
contribuţiune, pe numele ace[le]i comune, de care se ţine, începând de la introducerea sistemei Bethleniană.
b) Pe acel teren controvers stau 15 familii de ţigani colonizate ultra
memoriam humanam, ca spălători de aur din Someş, care ţigani au fost, în cele
poliţiane, supuşi totdeauna antistiei24 comunei Nepos şi respectivilor oficiali de
companie, care nu antistiilor din Iaad, Pintak şi Mettersdorf sau a Districtului
Bistriţei, pentru abateri au fost judecaţi şi pedepsiţi prin antistia comunei Nepos
sau oficiali de companie şi regiment, nu prin Magistratul Bistriţei, luând afară
contribuţiunea care o plăteau locuitorii lipitori din toată graniţa, în Bistriţa.
21

22
23

24

Locuitorii văii Rodnei aveau să se bucure şi să se folosească „de toate acele drepturi, libertăţi, consvetitudini, graţii şi privilegii, de care se bucură şi cu care trăiesc cetatea Bistriţa şi
comunitatea acesteia” (traducere aparţinând lui Florian Porcius”, apud. Bârgăul sub Pajura
Imperială…., nota 80, p. 119.
A obţinut acordul, împuternicirea.
Aici, cu sensul de a acţiona în instanţă, a face plângeri; se referă la statutul grăniceresc, care nu
permitea astfel de acţiuni, ci, doar respectarea disciplinei cazone.
Primăriei.
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c) Acei ţigani în cele bisericeşti încă au fost connumeraţi totdeauna între
neposeni şi nu între locuitorii din vreuna dintre comunele săseşti, în Nepos au
umblat la biserică, preotul din Nepos a botezat, cununat şi îngropat şi a săvârşit
cele religioase în acea colonie ţigănească.
Mai sus pomenitele 3 giurustări25 arată că proprietatea a stat, încă mai
mult, pe lângă comuna Nepos, decât Pintak sau Mettersdorf.
Neputându-şi stabili posesiunea exclusivă pe sus pomenitul teren,
comunele Iaad, Pintak şi Mettersdorf, pe calea legii, au atentat din când în când
cu putere fizică, a eschide26 pe comunele româneşti din acel teren şi deosebit pe
comuna Nepos, între altele.
În anul 1834 s-a sculat întreaga comună Mettersdorf înarmată, în contra
comunei Nepos, şi a atacat cu puterea armată, nu numai în terenul controvers,
dar şi chiar în mijlocul comunei Nepos, când de ambele părţi au căzut mai
mulţi morţi şi răniţi.
S-au sculat locuitorii din comuna Pintak înarmaţi, luându-şi în ajutor
soldaţi ungureşti la ei încartiruiţi în anul 1849 şi, cu ajutorul acelora, au atacat
pe locuitorii din Nepos.
De la 1850 încoace, încă mai de multe ori s-a sculat comuna Pintak înarmată, şi s-au întâmplat, mai de multe ori, omorâri de ambele părţi.
În anul curent, în 16 august, fiind provocat acest oficiolat prin
Magistratul Bistriţei, ca să oprească pe neposeni de la prădarea pădurilor şi a
păşunii din teritoriul comunei Iaad, Pintak şi Mettersdorf, nu a întârziat acest
oficiolat, trimiţând la faţa locului pe respectivul jude de cerc, a demandat27
locuitorilor din comuna Nepos, ca să se ţină strâns de status quo de până acum
şi să se conţină de ori ce fel de prevaricaţiuni28 pe teritoriul altor comune.
Înainte însă de a fi primit acest oficiolat ceva înştiinţare despre vreuna
prevaricaţiune făcută de locuitorii din Districtul Năsăudului, au căpătat, aici
sub A. alăturata înştiinţare de la antistele comunal din Nepos, în urma căreia,
făcând, prin judele cercual a se investiga tot lucrul în faţa locului. Din investigaţiunea judelui cercual, făcută în faţa locului, aici sub B în copie alăturată,
precum şi din protocolul sub C şi D, aşişderea, în copie, alăturate, se vede că
judele din comuna Pintak înainte gătindu-se, şi provocând şi pe comunele
vecine Iaad şi Mettersdorf la înarmare, în 31 a lunii lui august au sculat tot
satul Pintak şi înarmându-se cu puşti, furci, sape şi pari ascuţiţi, au ieşit în faţa
locului controvers, acolo au început o bătaie cruntă în contra locuitorilor din
Nepos, a cărei urmări a fost moartea unui locuitor din Szasz Pintk, care bătălie,
cu toate circumstările ei pe larg, se vede din inquisiţiunea judelui cercual în
faţa locului, făcută sub B, alăturată.
Din acea inquisiţiune se vede că comuna Pintak, condusă de judele
comunal, a ieşit anume cu cuget duşmănos, ca, după ce a prins pe boarul
din Nepos, au închis şi mânat toate vitele locuitorilor din Nepos pe terenul
25
26
27
28

Împrejurări, fapte.
A exclude; aici, cu sensul de a înlătura.
Ordonat, poruncit.
Devastări, încălcări ale legii, infracţiuni.
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controvers aflate, nu s-au depărtat acasă, ci au aşteptat în terenul controvers,
aşezat în o poziţiune de război pe locuitorii din Nepos, pe care, apropiindu-se
de ei şi voind a se întoarce către casă, i-au năvăluit locuitorii din Pintak şi s-a
iscat bătălie, care în investigaţiune sub B, pe larg e descrisă.
În urma acestei întâmplări, fireşte, n-a întârziat acest oficiolat a requira
amicabil pe Magistratul Bistriţei, ca să facă trebuincioasele ordinaţiuni, ca să se
conţină locuitorii din Pintak de la asemenea atacuri, în că în 1 a lunii curente a
fost provocat Magistratul Bistriţei prin acest oficiolat în [….] a. l .c., sub nr. […]
ca să demande antisitei comunale din Pintak, ca să restituie caii, prin ei, cu
puterea armată luaţi de la locuitorii din Nepos, din locul controvers, totodată
s-a demandat locuitorilor din Nepos să se abţie de la orice prevaricaţiuni.
Pe amicabilele acestui oficiolat requisiţiuni, îndreptate către Magistratul
Bistriţei, până acum nu numai că nu au avut vreun succes dorit, nu numai
nu s-au molcomit inimile aţâţate ale locuitorilor din Pintak, nu numai nu s-a
domolit spiritul de a-şi face destul cu putere, ci nu se ştie pe ce cale, dobândindu-şi spre ajutor 13 jandarmi, în 17 a lunei curente, a ieşit întreaga comună
Pintak, înarmată cu puşti, furci de fier, pari ascuţiţi şi alte arme, cu sus atinşii 13
jandarmi îmbătaţi (s.a.) în frunte, au descărcat mai multe împuşcături în contra
locuitorilor din Nepos, care se aflau pe la vite, în locul controvers, în această zi
însă fără a se fi întâmplat ceva nenorocire.
În următoarea zi, în 18 septembrie, iar s-a sculat întreaga comună Pintak,
tot cu acei 13 jandarmi şi, formată în o trupă gata de bătălie, împărţită în coloane,
au venit în frunte, ca 10–12 saşi înarmaţi, iar la spatele acestora, între o mulţime
mai mare de saşi, şi acei 13 jandarmi ascunşi. Apropiindu-se saşii de români,
i-au provocat la bătălie şi, descărcând câteva puşti, straja din Pintak a şi picat.
Locuitorii din comuna Nepos, văzându-se acum toţi ameninţaţi cu moartea,
s-au pus în stare de apărare, iar saşii din frunte, desfăşurându-se în două părţi,
au venit în frunte jandarmii şi au început a împuşca în locuitorii din Nepos şi,
numaidecât, au mai împuşcat de moarte 1 şi s-a întâmplat o lovire cruntă între
locuitorii din Nepos şi cei din Pintak, ajutaţi de 13 inşi îmbrăcaţi în veşmintele de
jandarmi. Urmarea acestei bătălii a fost, din partea neposenilor, moartea a 2 inşi.
Despre această tristă întâmplare fiind încunoştinţat acest oficiolat, a
făcut următoarele:
1. A requirat pe Magistratul din Bistriţa să ne rânduiască – pe lângă asigurarea despre toate competinţele cuvenite – un fizic29, spre a se face secţiunile
cadavrelor30 în comuna Nepos, fiindcă fizicul ales încă nu este aşezat.
2. A requirat tot pe Magistratul Bistriţei ca să oprească de la asemenea
apucături violense pe comuna Pintak, care pot avea cele mai triste urmări.
3. A requirat comanda aripii de jandarmerie din Bistriţa ca să tragă la
cercetare pe cei 13 jandarmi care au luat parte la acea bătălie, de cumva cei care
s-au arătat îmbrăcaţi în faţa locului într-adevăr au fost jandarmi şi tot deodată
să-i tragă îndărăpt, să nu se întâmple ceva primejdii şi mai mari.
29
30

Medic.
Autopsierea.
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4. S-a demandat locuitorilor din Nepos, spre înconjurarea nenorociţilor, ca, până la urmânda dispoziţiune a Excelsului Regiu Guberniu, să se lase
de stau qou-ul de până acum şi către locuri controverse, nici să iasă din comună
afară (hotărârea asupritoare cu adevărat, şi ilegală, s-au aflat însă acest oficiolat
la aceasta constrâns, spre a putea înconjura mai mari nenorociri).
5. A demandat judelui de cerc să iasă în faţa locului şi să inquire toate,
de-amănuntul, şi să facă relaţiune cât mai curând.
Totodată, prea umilit roagă pe Înaltul Regescul Guberniu să binevoiască prea graţios:
A) A ordina o comisiune din sânul Excelsului Regesc în faţa locului, în
care comisiune să fie mădulari31 din naţionalităţile ambelor părţi şi un preşedinte din Inclita naţiune maghiară sau secuiască, să cerce o pace, şi prin o pace
să se statorească şi feste mese32 statornice pentru totdeauna, să nu conste atâta
sânge de ambe părţile, folosul acelui loc, pentru că numai de la ’830 încoace au
pierit pe acel teren, de ambe părţile, cel puţin 20–30 inşi, morţi.
B) Să se demande Magistratului Bistriţei să conţină pe locuitorii comunelor Pintak, Iaad şi Mettersdorf de la atacarea locuitorilor din Nepos, care, cu
atâta ies mai înfricaţi că sus numitele comune săseşti, pe românii din Nepos,
până au fost grăniţeri, înarmaţi, încă i-au atacat şi prăpădit mai de multe ori,
cu cât ei pot mai lesne, acum, fiind dezarmaţi şi tinerimea depărtată la miliţie,
de o parte, iar de altă parte că comuna Mettersdorf a mai pustiit şi stârvit de
tot de pe faţa pământului o colonie cu linie vecină, Handerbes numită, paşnică
şi veche, proprietatea baronului de Löventhal, cu cuget numai să-i cuprindă
teritoriul acelei colonii, ce pe calea legii poate nu le-ar fi succes.
C) Să orânduiască inclitul Regesc Guberniu un Forumm delegatum33
spre judecarea diferenţelor locuitorilor comunelor săseşti Iaad, Pintak şi
Mettersdorf în contra locuitorilor din Ilva Mică, Feldru, Nepos şi Rebrişoara
şi ieşirea în contra celor; parte, că locul fiind în controversă între comunele din
Districtul Bistriţei şi din Districtul Năsăudului, pământe între deosebitele jurisdicţiuni, competent nu poate fi nici Magistratul Bistriţei, nici Sedria Districtului
Năsăud, parte, că locuitorii acestui district, fiind mai în lung timp apăsaţi şi
deîndreptăţiţi de Magistratul Bistriţei, nu-şi pot submite cauza, judecăţii aceluia, de altmintrelea, pe onoratul Magistrat.
D) Să fie tot odată provocată Comanda Militară, de o parte, să nu dee
asistenţă, spre deciderea cu putere a unor diferenţe, a căror decidere se ţine de
calea legii, sau, de ar da, să fie pre-înştiinţată concurentele jurisdicţiuni despre
ieşirea asistenţei militare, să se poată face atente şi respectivele comune, deosebi, să nu umble jandarmii beţi şi să nu facă prevaricări, cum s-au întâmplat
în comuna Nepos.
Cu deosebită stimă fiind, Oficiolatul Districtului Năsăud, în 19 septembrie 1861.
Prea plecat, Alexandru Bohăţielu, m.p., Căpitan Suprem.
31
32
33

Membrii.
Aici, cu sensul de a se stabili linii de hotar.
O autoritate delegată/numită de Guberniu.
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(A.N.S.J.B-N., fond Districtul Năsăud, nr. fond
547, nr. inv. 1011, d 7/1861, ff. 1–7).

2.
Judelui de cerc Vaida în Feldru
Din acea împrejurare că mai mulţi locuitori din Feldru, înarmaţi cu
puşti, lănci şi ciomege au ieşit în 30 iunie a. c. peste linia lui Horvath şi acolo
năvălind asupra mai multor locuitori din Iaad, care-şi săpa cucuruzii, pe aceea
între împuşcături i-au bătut şi i-au alungat de pe locurile lor.
Excelenţa Sa D-l. Preşedinte de Guberniu, feldmareşal-locotenent conte
de Crenneville, cu ordinaţiunea sa datată 10 iulie a. c., sub nr, präs. 700 şi 701,
a ordinat ca în Feldru pe 11 a lunei curente, adică pe mâine, să iasă trupa de
miliţie de o sută cincizeci de inşi, afară de ofiţeri, pe spesele comunei, iar în
Nepos, 30 de jandarmi, tot pe mâine, adică în 11 cur. Ante meridian, spre susţinerea ordinii.
Prin aceasta ţi se demandă ca, primind această ordinaţiune, numai
decât să faci dispoziţiunile cuviincioase atât în Feldru cât şi în Nepos, ca adică,
în Feldru să se gate quartirile trebuincioase pentru 150 de soldaţi şi ofiţeri, iar
în Nepos pentru 30 de jandarmi şi, în ambe locurile, să se facă proviziune de
mâncare, pat şi alte trebuincioase, să te îngrijeşti ca nu cumva să fie ceva defect,
care să mai tragă lângă sine încă şi alte neplăceri.
În Nepos îl poţi încredinţa cu ducerea în împlinire a acestei ordinaţiuni
pe d-l. cancelist Ştefan Neamţu, care-i esmis spre a-ţi da ajutor în câteva zile,
până se va decide peste demisiunea D-tale.
Năsăud, în 10 iulie 1862.
(Idem, d. 22/1862, ff. 4).

3.
Confrate jude de cerc în Năsăud
Prin graţiosul decret Gubernial dtto. 23 aprilie a. c., sub nr. Gub.
8.804/1862, s-a rânduit una comisiune spre indigitarea34 şi statorirea aşa
numitei linii Horvathiene, printre hotarele comunelor Ilva Mică, Feldru, Nepos
şi Rebrişoara, de una parte, Iaad, Pintak şi Mettesdorf, pe de altă parte.
De preşedinte este numit domnul Gabriel Dorgo, proo. Comisar din
Bistriţa, de comisar din partea acestui district e denumit domnul asesor de
Sedrie Maximilian Lica şi un comisar din partea Magistratului Bistriţa.
Această comisiune îşi va începe cât mai curând funcţiunea sa în faţa
locului.
Despre ce, cu acea adăugare ai de a încunoştinţa pe comitetul şi judele
comunal din Rebrişoara ca cât (sic!) va fi provocat de sus pomenita Inclită
34

Recunoaşterea, identificarea.
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Comisiune, întru totul să-i fie cu ascultare şi cu supunere, a conlucra ca acea
linie, cu cât mai curând să se poată defige, ca să încete o dată conflictele seculare, ea fiind o dată statorită, să se contină de la călcare acea linie, ca Excelsul
Regesc Guberniu e hotărât ai câştiga respect, a pedepsi după toată rigurozitatea legilor pe călcătorii acelei linii, fie aceea persoană singuratică sau comune
întregi.
Iar confratele jude este încunoştinţat a împlini cu cea mai mare acurateţe toate rechiziţiunile comisiunii, a-i da tot ajutorul, ca cu cât (sic!) mai curând
şi uşor, să se poată împlini misiunea sa cea grea.
De la Oficiolatul Districtului,
Năsăud, în 27 aprilie 1862.
Bohăţiel, căpitan suprem.
(Ibidem, f. 8).

4.
Către domnul Florian Marian, jude de cerc,
în loco
În urma graţioasei ordinaţiuni Excelsului Prezidiu a Înaltului Regesc
Guberniu dtto. 2 iunie a. c., sub nr. Präs. 2.603-’862, ai de a-i încunoştinţa pe
locuitorii din comuna Rebrişoara că Excelsul Regesc Guberniu îi hotărât a-şi
duce în îndeplinire acea ordinaţiune a sa, prin care s-a hotărât restatorirea liniei
lui Horvath şi până când, pe calea legii sau alt cum, s-ar hotărî definitiv diferenţele teritoriale între comunele Iaad, Pintak şi Mettersdorf, de o parte, Ilva
Mică, Feldru, Nepos şi Rebrişoara, de alta, spre a se pune o dată capăt certelor
şi bătăliilor seculare.
Spre ce scop îi sunt date sub dispoziţiune domnului comisar Gubernial
Aloysiu Popp toate mijloacele trebuincioase spre delăturare a ori ce piedici,
care doar se vor pune de vreo parte.
Pentru aceea, şi până când s-ar hotărî recursurile comunelor româneşti
la Excelsul Regesc Guberniu şi s-ar hotărî ceva în acest obiect, au de o parte (s.a.),
de a se purta cu cea mai mare decenţă, supunere şi ascultare către toate mandatele sus lăudatului domn comisar, iar de altă parte (s.a.), de a înconjura toate
certele, sfăzile şi provocările faţă cu locuitorii comunelor săseşti, ţinându-ţi de
cea mai strânsă datorie a pedepsi pe toţi aceea care ar greşi în contra acestor
ordinaţiuni sau de ţi-ar trece peste sfera activităţii D-voastre, pe lângă un facti
species, a-i transpune numai decât la respectiva judecătorie.
Năsăud, 5 iunie 1862.
Căpitan suprem, Bohăţielu.
(Ibidem, f. 12).
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5.
Ilustritate!
Comunităţile Ilva Mică, Feldru, Vărarea şi Rebrişoara, voind a subşterne Majestăţii Sale ces. reg. Apostolice o rugaţiune umilită în privinţa certei
metale35, ce decurge între ele şi între comunităţile Iaad, Pintic şi Dumitra, acum
de un secul, şi au pus încrederea lor în trei dintre cointeresaţii lor mai cunoscuţi
cu starea cauzei şi le-au dat împuternicirea necesară spre a se putea prezenta
înaltului nostru domnitor.
Unul dintre aceşti trei consorţi de cauză sunt şi eu, ca locuitor şi proprietar de pământ din Rebrişoara şi aşa, cu toate că însumi nu aş fi avut aplecare a
părăsi acum oficiul, care atâta lipsă de puteri lucrătoare, totuşi nu putui rezista
necesităţii, ci primii şi asupra-mi încrederea numitelor comunităţi, cu atât mai
vârtos cu cât, că chiar (sic!) acum e aşternut operatul celei de pe urmă comisiuni
regulatoare de mete, înaltei Cancelarii de Curte pentru Ardeal, spre a se subpune aprobării împărăteşti.
Deci, de la informaţiunile cele mai noi va depinde mult ca numitele
comunităţi să rămână în dreptul lor de posesiune sau să li se taie prin o prea
înaltă deciziune, ce ar urma din informaţiuni sinistre, toată calea de a mai persista în posesiune şi aşa s-ar deposesiona, spre decadenţa lor materială din
generaţiuni în generaţiuni, ba spre totala lor ruinare.
Acest motiv mă face să îndrăznesc a vini cu umilita rugare:
Ca Ilustritatea Sa să binevoiască a-mi da licenţa de depărtare din oficiu
pe patru săptămâni, începând din 26 octombrie a. c.
Năsăud, în 23 octombrie 1862.
Ioachim Mureşan, asesor la Sedria Generală.
(Ibidem, ff. 25–26).

6.
Protocol
din 1 martie 1863
care s-a luat în urma arătărilor Oficiolatului comunal din Rebrişoara,
cu data 20 şi 25 faur 1863, nr. 44 şi ad. nr. 44, la demandarea verbală a domnului
vice-căpitan cavaler de Botta, în faţa locului Valea Tinoasei şi Valea Pietroasă,
în privinţa eruării a daunei de pădure şi a prevaricanţilor respectivi.
Prezenţi:
Din partea comisiunii: Teodor Ionaşcu, inspector de pădure; George
Anton, supra-vigil de pădure din Năsăud; George Olari, vigil de pădure din
Rebrişoara; Nicolae Bozbici, Andrei Bozbici, Teodor Acu, Teodor Burduhos,
Pavel Mihalca, vigili de pădure, din partea comunei Rebrişoara.
Din partea partidelor: Nepos:
35
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Gavril Login, jude comunal; Dănilă Angheluş, Teodor Pop, bătrâni din
comitetul Neposului; Vasile Salvan, Paramon Dumitru, din Nepos, ca vinovaţi.
Comisiunea, compusă din sus numitele persoane, s-a strâns din
comuna Rebrişoara şi Nepos laolaltă în gura Văii Tinoase şi a mers pe această
vale în sus, până la aşa numita linie Horvath-Popiană, la mogila ridicată de lut
sau pământ, pe această linie.
Aici s-au provocat vigilii de pădure ai comunei Rebrişoara, cu numele
Nicolae Bozbici, Andrei Bozbici, Teodor Acu, Teodor Burduhos şi Pavel
Mihalca, să arate comisiunii toate acele ţinuturi unde dânşii au întâmpinat
pe prevaricanţii de pădure din comuna Nepos şi, exprimându-se acei vigili în
coînţelegere, că dauna făcută din partea locuitorilor din Nepos s-a întâmplat
în teritoriul peste menţionata linie Horvath-Popiană şi pe teritoriul de pădure
dincoace, numai cea mai puţină daună pot arăta, şi apoi a ieşit întreaga comisiune în Dealul Cerbului, întinzându-se pe teritoriul pădurii dincoace de linie,
ca să dee de pagubele ce eventual s-ar fi făcut şi trecând, a coborât cu de-amănuntul cercetând dauna pe unde au arătat numiţii vigili, de-a coasta, în Valea
Pietroasă, ieşind în gura acestei văi, pe luncă.
Cuprinsul teritoriului de pădure din Valea Tinoasei până în Valea
Pietroasei şi din lunca Pe Bucini, până în linia Horvath-Popiană, care l-au
încunjurat, călcându-l comisiunea şi căutându-l mai cu de-amănuntul, s-a aflat
parte mai mare cu huceaguri sau buhaşieşi de fag şi numai în puţine locuri cu
mesteceni crescut, şi numai în părţile cele mai îndosite şi greu de scos, cu lemne
mărunte de focărit, crescut.
Paguba prin tăieturi proaspete în acest cuprins nu s-a aflat. În partea
aşa numită Tinoşiaţa s-au aflat tăieturi din toamnă, aşa şi în coastele Văii
Pietroase, în parte spre răsărit, care toate laolaltă socotite fac 4 care de lemne de
foc, reduse după tariful preţurilor, pe temeiul legii de pădurărit şi preţuit, § 3,
postul a, fac 79 cruceri daună.
Altă daună nu s-a aflat, fără de un jdeab de ţipat lemne, de circa 10
heredei supţiri în omăt, care încă s-au văzut tăiaţi din toamnă.
Prevaricanţii care au tăiat pe acest teritoriu în luna lui noiembrie 1862,
după spusa judelui comunal Gavrilă Login din Nepos şi a vigililor de pădure
din Rebrişoara, şi-au luat pedeapsa, judecându-i domnul jude cercual.
Drumul de sanie care vine peste linia lui Horvath-Popiană pe Valea
Pietroasei în jos, arată lămurit a fi făcut de locuitorii din Rebrişoara, pentru că
duce la comuna Rebrişoara – şi e acum proaspăt purtat.
Comisiunea nu s-a socotit îndreptăţită a trece peste linia HorvatPopiană, în teritoriul pădurii de price cu comunele vecine săseşti, şi a cerceta
şi acolo tăieturile căşunate36, cu atât mai vârtos pentru că trecerea acestei linii
s-a oprit, şi în ziua de azi de la locurile mai-nalte publicându-se ordinaţiuni
comunei Rebrişoara în această privinţă, având în vedere că peste linia pomenită numai o comisiune compusă cu înţelegerea ambelor districturi, Năsăud şi
Bistriţa, ar putea cerceta daunele de acolo.
36
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Vigilul de pădure Teodor Burduhos a spus şi acum în faţa întregii
comisiuni, înaintea judelui comunal Gavril Login din Nepos, cuvintele cu care
l-au înfricat ca să nu mai vigileze pe Valea Tinoasei, dar judele Gavril Login
dezminţeşte aceea spuse.
Vasile Salvan din Nepos cunoaşte că fiul său Gavril a umblat fără ştirea
lui cu caprele ce le are, pe teritoriul pădurii comunei Rebrişoara, şi pentru că
fiul său n-a avut secure, fără bota cu el, nici pagubă n-a putut face, pentru care
faptă l-a şi selegit37 vigilul Nicolae Bozbici de curea şi pieptar, care şi acum se
află la vigil.
Comisiunea, din cauza aceasta, nu află nici o daună făcută, neaflând
tăieturi de capră.
După aceasta s-a citit şi subscris protocolul.
x George Olari, vigil de pădure; x Nicolae Bozbici; x Andrei Bozbici; x
Teodor Acu; x Teodor Burduhos; x Pavel Mihalca, vigili de pădure din partea
comunei Rebrişoara.
x Dănilă Anghelu; x Vasile Salvan; x Paramon Dumitru, neposeni;
Gavril Login, jude comunal.
Subscrişi prin Ionaşcu, inspector silvanal.
George Anton, supra-vigil de pădure şi preţuitor jurat;
Teodor Ionaşcu, inspector silvanal.
(Idem, d. 10/1863, ff. 3–4).

7.
Înaltă Cancelarie Regie Aulică pentru Ardeal!
Oficiul cercului Sângeorgiu, cu staţiunea în Feldru, ne impune prin
mandatul său din 31 octombrie 1863, nr. 1.138, în urma mandatelor superioare, ne impune să încasăm de la comunitatea Nepos suma pentru timpurile
de acum, destul de însemnată, de 120 florini cu nume, că ar fi pentru nu ştiu ce
asentaţie de jandarmerie, care s-ar fi susţinut aici în lunile luna lui iulie 1863,
în favoarea noastră.
Noi însă, şi prin această dispoziţiune, ne aflăm atacaţi în averea noastră
şi ne simţim foarte îngreunaţi prin astfel de impunere nedreaptă şi aşa, în
contra aşternem următorul
Recurs
E adevăr că în comunitatea noastră se află din 23 martie 1863 încoace,
neîntrecut, o jumătate de companie de miliţie de linie, care ne suge şi astăzi
măduva din oasele noastre, e adevăr că tot din 23 martie 1863 se află neîntrerupt în comunitatea noastră şi un despărţământ de jandarmerie.
Aceea e încă adevărat, că miliţia aceasta o susţinem noi, ca foşti soldaţi
37
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c. r. de graniţă, din sudoarea feţei noastre, ca remuneraţiune pentru serviciile
noastre şi a părinţilor noştri, mia de o sută de ani.
E drept că această miliţie se pare a fi pusă în favoarea contrarilor noştri
din Iaad, Pintic şi Dumitra, care a şezut în pace acasă şi şi-au putut face averi
spre a putea cu ele, probabil, să ne scoată din proprietatea noastră şi a părinţilor noştri, până ce noi şi părinţii noştri ne-am vărsat sângele pe toate câmpurile de bătălie ale Europei.
E drept că prin această miliţie ni se mâncă şi astăzi pâinea din gura
copiilor, pe când alţii sunt vinovaţi că ne atacă în proprietatea noastră.
Noi însă şi comunitatea noastră întreagă, în anul 1863, nu a recercat nici
când ajutorul şi asistenţa c. r. jandarmerie şi nici nu am avut lipsă de scutul ei.
Ba nici nu ne putem cugeta să ni se impună nouă un scut, de care noi nu am
avut lipsă, şi nu l-am cerut.
După dreptate, după legile pozitive, după normele mai înalte şi chiar şi
după întocmirile organice ale c. r. jandarmerii, plata şi asistenţa pentru aceasta
e de a se impune acelor care au cerut asistenţa şi care au avut lipsă de ea. Dacă
au cerut-o oficial, e de plătit din casa statului.
Noi, ce e drept, şi astăzi, pe lângă toate asupririle cele nedrepte, ce zac
asupra noastră, pentru că nu ne putem lăsa de proprietatea noastră erezită de
la străbuni, cu toate acestea suntem numai mijloace întăritoare, ca să ne lăsăm
de proprietatea noastră sau să întreprindem nişte fapte, care contrarii noştri să
le poată califica de crime şi de violenţă şi de sumuţări şi de tenacitate, în contra
ordinaţiunilor mai înalte.
Noi, totuşi, nu ne-am lăsat a ne incita la fapte ce ar fi dat cauză contrariilor noştri, atât celor ce voiesc a ne răpi proprietatea noastră, cât şi a
celor care poate din informaţiune defectuoasă, parte din simţul de părtinire
pentru confraţii lor de un soi, ar voi ca noi să ne prostituăm, nemaiputând
suferi nedreptăţile şi asupririle ce ni se impun pentru aderinţa terenului
dintre cununa de la Dealul Sincu, peste vârfurile Vârful Locurilor, Ghirliciu,
deasupra, Vârful Carelor, Vârful Pietrii, până la Piatra Vânătă, cea adevărată
şi între someşeni.
Noi am documentat cu acte oficiale, cu acte de cea mai bună credinţă,
cum că contrarii noştri, numai prin credulitatea sau reaua credinţă a părtinitorilor lor a adus lucrul la atâta, de din 23 martie 1863 şi până astăzi, în noiembrie, adică mia nouă luni, sau mai treizecişişase de săptămâni, zace în comunitatea noastră execuţiunea militară de o jumătate de companie, fără de a ne
putea explica că cum poate fi ca cineva, pentru că nu se lasă de proprietatea sa,
se pedepseşte astfel, fără nici o cruţare într-o cauză, care nici nu cade în sfera
oficiilor politice, ci în a judecăţii.
Fapta de violenţă publică care ar fi putut legitima şi justifica, dar iarăşi
numai pentru un moment, iar nu cu anii întregi, o astfel de îngreunare nu s-a
întâmplat.
O astfel de procedură e în contra oricărei ordini de stat şi e numai un
atac asupra dreptăţii, a dreptului pozitiv şi a diferitelor norme prin care se
guvernează statul.
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Acesta e un mijloc de a îngropa autoritatea oficiilor şi a organelor mai
înalte, de a face pe poporul de aici să vie la convingerea că oficiile, de sus până
jos, sunt în această cauză numai protectoarele nedreptăţii şi asupritoarele lui,
e un mijloc contrariilor, de a incita pe sudiţi la fapte extreme, pe când, chiar
aceea, care prin apucături maliţioase, fac pe autoritatea ţării să creadă că noi
am fost cauza unor atacuri din anii trecuţi, pe când, chiar ei, contrarii din Iaad,
Pintic şi Dumitra, au început certele venind mai în sat, în Nepos, şi incitând
pe locuitori la fapte, pe care apoi iar ei le clarifică prin avocatul lor Weisz şi
prin Magistratul Bistriţei, pe când organele noastre municipale, cu toate că ar
avea datorinţa a ne apăra, ne lasă pradă intrigilor contrariilor, şi când e ceva de
executat de pe noi, atunci ne asupresc întru tot înţelesul cuvântului, împlinind
nişte mandate, care însuşi cât s-a vedea, că sunt contrarii dreptăţii, legilor şi
normelor.
Pe lângă aceste motive, care arată că scoaterea unei astfel de sume
e nedreaptă, mai e încă şi neputinţa locuitorilor de a mai presta astfel de
impulituri.38.
Comunitatea Nepos a avut în anul acesta de a prezenta:
1. Darea statului cu adausele ei, cele peste măsură de mari;
2. Spesele pentru antistiile comunale;
3. Spesele pentru învăţător;
4. Spesele pentru vigilitorii ţarinilor şi a pădurilor;
5. Sustentaţiunea unei jumătăţi de companii de miliţie neîntrerupt, din
martie până acum, şi, şi de prezent;
6. Susţinerea drumurilor;
7. Susţinerea podurilor şi altele.
Aceste greutăţi, la care s-au mai alăturat lipsa de fructe pentru susţinere, din cauza secetei, precum şi scăderea în preţul vitelor şi lipsa de nutreţ
pentru acestea, nu mai iartă a mai putea scoate de pe locuitori încă şi spese, la
care nici decât nu a dat cauza.
Starea cea mizerabilă a locuitorilor, chiar şi pe cel mai împietrit inamic
al lor cată să-l facă să se convingă că atâta asuprire nedreaptă e strigătoare la
cer.
Sperând cum că Înalta Cancelarie Aulică va pune odată capăt acestor
feluri de nedreptăţi, ne rugăm cu toată umilinţa:
1. Ca Înalta Cancelarie Aulică pentru Ardeal să dispună ca cei 120 florini impuşi de autorităţile ţării prin oficiul de cerc din Feldru, cu mandatul
acestuia dtto. 31 octombrie 1863, nr. 1.138, să se scoată de la cei ce au cerut asistenţa de jandarmerie, sau dacă au cerut-o, oficial, să se scoată din casa statului,
iar comunitatea Nepos şi locuitorii ei să se absolveze de plătirea taxelor.
2. Ca Înalta Cancelarie Aulică să binevoiască a dispune ca jumătatea de
companie de miliţie, ce se află în Nepos din martie 1863, să se declare numai
decât dimpreună cu jandarmeria staţionată acolo, tot de atunci.
Nepos, în 5 noiembrie 1863.
38
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N. N., jude comunal; N. n. juraţi.
Înaltei Cancelarii Aulice în Viena
Recursul antistii şi locuitorilor comunităţii Nepos, în Districtul
Năsăudului,
Recurs în contra mandatului dtto. 30 octombrie 1863, nr. 1.138, prin
care le impune oficiului de cerc din Feldru, în urma ordinaţiunilor mai înalte,
să plătească 120 florini, ca bani pentru asistenţa de jandarmerie.
(Idem, fond Mureşan Ioachim, d. 76, ff. 48–53).

8.
Inclit Prezidiu Districtual!
Ordinaţiunea datată 26/4 864, nr. 2779, prin care ni se dă de ştire că
comunitatea noastră iarăşi se asupreşte cu asistenţa militară de 20 de feciori
infanterie şi 21 de cavalerie, pe lângă execuţiunea de jandarmerie, ce se află
acum de un an în comunitate, spre ruinarea ei totală, ne-a consternat cu totul,
chiar acum când în săptămâna Patimilor Mântuitorului am fi sperat că Sfânta
Înviere o vom ajunge măcar acum fără lacrimi; vedem însă că, şi când se va
bucura toată lumea creştină de ajungerea Sfintei sărbători, noi pătimim pentru
dreptate ca Mântuitorul lumii, odinioară, pironit fiind pe cruce.
Precum se vede din deciziunea sub ./., Înaltul Guberniu Regiu pentru
Ardeal a întărit dispoziţiunea provizorie a Judecătoriei delegată din Bileag39,
datată 25 mai 1863, nr. 779, care s-a fost întărit şi de Înalta Tabula Regia, ca
curte (sic!) apelativă.
Astfel dar, noi, pe temeiul acestei deciziuni uniforme, trecută prin toate
trei forurile judecătoreşti, am fi fost îndreptăţiţi a cultiva locurile arate în primăvara anului 1863, până la definitiva decidere a procesului de conturbare în
posesiune, urzit din partea comunităţilor Iad, Pintic şi Dumitra.
Cu toate acestea, având noi trista experienţă că Înaltul Prezidiu
Gubernial, într-un mod nemaiauzit în analele dreptului privat, dispoziţiunile
judecătoreşti se vede a le privi întru nimica şi pune serviciul său politic în locul
legii; de aceea, am trimis o deputăţiune anume, la Înaltul Prezidiu Gubernial
politic, cu o cerere în care ne-am rugat să dee mâna de ajutor recerut de lege
pentru deciziunile judecătoreşti.
Întru cea mai încordată aşteptare a rămas comunitatea noastră, fără ca
să fi trecut măcar un locuitor din comunitatea noastră pe terenul de ceartă.
În 29 a lunii curente a sosit însă de la Judecătoria Comisarului, care,
precum se vede, din ./., ne-a predat formularminte o parte din acel teren, sau,
mai bine, ne-a repus iarăşi în posesiunea unei părţi, din care ne-a fost scos în
urma unei deciziuni despre conturbare în posesiune, pronunţată în contumaciam de către Judecătoria din Bistriţa încă în anul 1862, fără ca să se fi adeverit
că noi am primit acea deciziune.
39

Domneşti.

80
https://biblioteca-digitala.ro

„Cearta de hotar” sau aspecte ale unui diferend etnic multisecular în privinţa proprietăţii

Prin această repunere în posesiune, comunitatea noastră şi locuitorii ei,
cu toate că s-au cugetat în dreptul său, căpătat judecătoreşte, totuşi, nu a trecut
pe terenul de ceartă.
Fiind însă subscrisul jude, în 25 aprilie, cu darea în Năsăud, au ieşit 13
locuitori, întemeiaţi pe predarea judecătorească, şi au arat parcelele, fără însă
ca comunitatea (sic!) să fi ştiut ceva despre aceea.
Precum s-a arătat atunci îndată, pe aceşti 13 au năvălit ca la 400–500
de locuitori din Dumitra, Pintic şi iad, înarmaţi cam jumătate cu puşti, cu lănci
şi cu coase şi numai purtării celei înţelepte a jandarmeriei de execuţiune i-a
succes a înconjura40 conflictul, deoarece locuitorii din Nepos s-au retras fără
nici o rezistenţă.
Şi totuşi, acum execuţiunea militară iarăşi cade pe comunitatea Nepos,
şi încă şi cavaleria, pentru ca să fie mai asupritoare. În această privinţă, sfâşiaţi în sufletul nostru de atâta suferinţă, cât să aducem la cunoştinţa Inclitului
Prezidiu Districtual, că la cei 13 locuitori nu se află încăperi pentru cavalerie, şi
cu atât mai puţin, nutreţ.
Ba, în întreaga comunitate nu se află mai mult de vreo 4–5 care de fân,
care şi l-au rezervat oamenii pentru plug, deoarece până acum, din cauza ploilor celor multe şi a frigului celui extraordinar, nu am putut ara mai nimica;
ovăz nu se află în comunitate noastră, nici cât să aibă 21 de cai destul pentru 48
de ore, căci în anul trecut pe hotarul de ceartă al comunităţii nu s-a făcut mai
nimic, pentru seceta cea mare, iar semănăturile de pe locul cel de ceartă ni le-au
prădat contrarii cu un vandalism cum nu se mai află nicăieri în statele civilizate
şi încă, ce e mai mult, fără a se fi tras măcar în cercetare vinovaţii, necum să se
fi pedepsit.
Asta e o prea apriată apărare, sau mai bine, trecere cu vederea a lotriei
şi a pătrarei de stricăciuni răutăcioase în averea altuia. Deci, pe lângă aceea,
comunitatea ca atare nu are nici la părere vreo vină, iar cei 13, care trecură,
socotindu-se în dreptul lor, sunt, prin execuţiunile din anii trecuţi, aduşi la o
sapă de lemn; noi, nici decât nu suntem în stare a ţine miliţia acum, în al treilea
an, şi încă şi cavaleria.
Şi ce misiune să aibă această miliţie? Se zice că apărarea liniei
horvathiene.
Cel mai de pe urmă comisar politic în cauza aceasta, Pap Alajos, însuşi
a raportat la Înaltul Gubenriu şi a recunoscut că aşa numita linie horvathiană
nu se poate ţine, nu se poate afla, prin urmare, aceea (s.a). nu există.
Astfel, el singur, după arbitrariul său, cu dispreţuirea tuturor principiilor de a pune mete, a tras o linie care orice om cu minte să o declare de volnicească. Această linie dar, a ieşit sub numirea de Ianosi Pap Alajosidiană, care
însă nu e aprobată de nimeni, ci Înaltul Prezidiu Gubernial, punându-i numele
de horvathiană, o apăra fără nici un temei, spre ruinarea noastră totală, o linie
trasă de un singur individ, care, pe lângă altele, mai are şi defectul natural că
nu vede 20 de paşi (s.a.), într-atât e de miop D. Pap Alajos.
40
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În urmă, fiind convinşi cum că Înaltul Prezidiu Gubernial nu are intenţiunea de a şterge comunitatea Nepos de pa faţa pământului şi de a sili puterea
armată pe locuitorii acestei comunităţi să-şi părăsească, în cel mai de urmă,
în disperaţiunea lor extremă, vetrele părinţilor, pentru care şi-au vărsat sângele din veci, dar de o sută de ani şi ca militari, pe toate câmpurile de bătaie
ale Europei, ci toate acestea atribuindu-le unor informaţiuni sinistre, ne rugăm
ca Inclitul Prezidiu Districtual să binevoiască a informa pe Înaltul Prezidiu
Gubernial despre adevărata stare a lucrului şi a espoera de la Înaltul Prezidiu
Gubernial ca:
1. Execuţiunea de jandarmerie şi asistenţa ei militară să o retragă de la
noi şi să o înloace la cei ce au năvălit înarmaţi în averea noastră proprie.
2. De cumva nu s-ar îndupleca a o retrage de tot, cel puţin cavaleria să o
retragă, iar pentru cealaltă miliţie să se îndure a dispune alimentarea şi întreaga
întreţinere din spesele statului, până ce va constata că cine poartă culpa.
Nepos, în 29 aprilie 1864.
Comunitatea, prin, jude, notar, martori.
(Ibidem, ff. 59–65).

9.
Înalt Regesc Guberniu!
Domnului consilier gubernial Popp Alajos
În legătură cu cererea noastră din 2 mai 1864, ce am dat-o la Inclitul
Oficiu Districtual în urma ordinaţiunii nr. 260/präs dtto. 30/4 1864, prin care
ni s-a dat de ştire pe calea oficiului de cerc cum că, în 4 mai a. c. va veni cunoscutul consilier gubernial, domnul Popp Alajos să ne publice o ordinaţiune
aulică în faţa locului de ceartă între comunităţile Rebrişoara, Nepos, Feldru şi
Ilva Mică, şi între Dumitra Mare, Iaad şi Pintac, din Districtul Bistriţei, ne luăm
voia a ne ruga ca să binevoieşti a aduce la cunoştinţa Înaltului Regiu Guberniu
pentru Ardeal şi locurilor mai înalte, următoarele:
I. În 4 mai 1864 s-a înfăţoşat în faţa locului de ceartă domnul consilier
Popp Alajos, petrecut de o mulţime de locuitori din comunităţile Iaad, Pintac şi
Dumitra şi de reprezentanţii Magistratului, Szebriger şi Decani, precum şi de
un despărţământ de 30 ulani şi de toată jandarmeria dimprejur, într-un timp cu
ploaie cu ninsoare şi viscolos, precum e la mijlocul iernii.
Noi, cu toate că am rămas credincioşi aceleia din 2 mai, tot spre a da
ascultare oficiilor noastre municipale puse de Majestatea Sa cer. reg. Apostolică,
ne-am înfăţoşat acolo, spre a vedea ce se va întâmpla.
Acolo domnul comisar Popp Alajos, pe un scaun proptit cu bâte de
către vreo trei saşi, ca să nu se cufunde în pământ, a cetit de pe hârtie un concept care se vede a fi tot cores în limba germană, din care noi numai atâta am
priceput că pomeneşte numele Majestăţii Sale, ce a citit însă nu am priceput.
Noi foarte tare ne-am bucurat, făcându-ni-se nouă mai înainte cunoscut
cum că ni s-a resta nouă, prin o prea înaltă hotărâre a Majestăţii Sale, prea
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bunul nostru împărat, dar în loc de a auzi o prea înaltă hotărâre a Apostolicului
nostru monarh, în care s-a îndurat Majestatea Sa a vorbi cu foştii grăniţeri, ni
s-a publicat numai un decret al Înaltei Cancelarii Reg. Aulice, de unde ne-am
încredinţat noi că nu Majestatea Sa, prea Înaltul şi prea bunul nostru Împărat a
vorbit cu noi, ci numai Înalta Cancelarie Aulică, din care cauză noi foarte tare
ne-am mohorât, pentru ce nu ni se vesteşte nouă prea Înalta deciziune împărătească originală, provăzută cu sigiliul de stat, ci ni se vesteşte numai o ordinaţiune a Înaltei Cancelarii Aulice, care după cum ni s-a spus s-ar baza pe o Înaltă
deciziune şi asta a cauzat de mai mulţi dintre noi reprezentanţi, se îndoiesc în
credinţa că, oare, publicatu-s-a.
După acea s-a citit prin un actuar şi româneşte, însă fiindcă frigul era
atât de mare, de viscol, ploaie şi ninsoare, încât cititorul tot tremura, noi nici
din aceasta nu puturăm pricepe mai mult decât din operatul d-lui. Popp Alajos,
din 1862, ar fi luat de bază şi aşa locurile mai înalte şi linia pusă de dânsul s-ar
fi susţinut sub cuvânt, că aceea ar fi identică cu a lui Horvath, din 1842, care s-a
nimicit de Majestatea Sa şi starea faptică din 1851.
Noi ştim atât, cum că atât Înaltul Guiberniu, cât şi Prezidiul său, nu
s-au convins despre adevărata stare a lucrului, nu s-au convins prin o comisie
gubernială, ci s-a lăsat a se seduce numai prin informaţiunea unilaterală a unui
om, de jumătate orb şi aşa a asuprit mai ales pe comunităţile Feldru şi Nepos,
spre a susţine linia pusă de d-l. Popp Alajos, care nu vede 20 de paşi.
E neadevăr, ba, minciună apriată cum că linia lui Popp Alajos ar fi susţinut starea faptică a posesiunii.
Prin acea linie s-a tras nu numai moşiile noastre în hotarul contrariilor,
ba. Şi case şi întocmiri economice făcute de pe timpul colonelului Hermann şi
mai de mult, care acum ni se răpesc într-un mod neauzit, cu toate să suntem
ultimii în faptica posesiune.
Ba, ce e mai mult, la Feldru şi Nepos a hotărât judecătoria delegată în
mod provizoriu cum că, până la definitiva decidere în procesul de conturbare
în posesiune, locurile arate pe teritoriul de ceartă să rămână în folosinţa feldrihanilor şi a neposenilor.
Această dispoziţiune judecătorească s-a aprobat şi de forul al 2-lea, adică
de Tabula Regească Judiciară pentru Ardeal şi în urmă de forul al 3-lea, adică de
Înaltul Guberniu Regiu, ca supremă curte judecătorească şi de casaţiune, pe lângă
acestea toate, pe noi, vărărenii, ne-a introdus judecătoria delegată prin un comisar
al său, şi pe calea execuţiunii, în posesiune, într-o parte a terenului de ceartă.
Acestea toate le-am adus noi la cunoştinţa oficiilor noastre municipale
politice şi a Înaltului Prezidiu Gubernial.
Prin urmare, în această privinţă, linia pusă pe cale politică nu stă nici
în o legătură cu dispoziţiunile judecătoreşti şi, fiindcă lucrul a apuvat pe calea
legii, prin apucături politice, urmate pe temeiul informaţiunilor celor sinistre,
date de domnul Popp Alajos, nu se poate altera întru nimic legea şi calea judecătoriei bazată pe lege.
Noi, nici în anul 1862 nu am subscris operatul d-lui. Popp Alajos,
pentru că l-am ţinut de super-flu, precum şi e.
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Acum însă iarăşi nu putem subscrie nici protocolul d-lui. Popp Alajos,
ce şi-l va fi făcut despre publicaţiune, pentru că:
2. Noi nepricepând cuprinsul conceptului făcut de dânsul, nu am zis
nici în faţa locului, nici un cuvânt.
Fapta însă că chiar (sic!) şi Inclitului Oficiolat Districtual nu i s-a comunicat cuprinsul mandatului aulic înainte de a sosi d-l. Popp Alajos, ne-a convins că nişte planuri ascunse se ţes prin mijlocirea contrariilor noştri, în contra
noastră, fie acestea în oficiu, la Cancelaria Aulică, fie la Guberniu sau fie ei
partide.
În această credinţă ne-am întărit prin aceea că de publicator ni s-a
trimis d-l. Popp Alajos, care în anul 1862 ne-a înşelat, încredinţându-ne cum
că moşiile noastre ce cad dincolo de linie, ni le vom putea ţine şi cultiva şi pe
viitor.
Neaflând el linia cea nimicită de Majestatea Sa, sau numită şi a lui
Horvath, ca un om ponihos41, ce nu vede de 20 de paşi de departe, a tras
după volnicia sa o linie de tot falsă şi, prin informaţiunile sale cele stâlciate
şi nedrepte, a făcut pe Înaltul Prezidiu Gubernial să ne oprească trecerea la
moşiile noastre pe locul de ceartă.
Ba, pe comunităţile Feldru şi Nepos, acuma, în 3 ani după olaltă, a făcut
de le-a asuprit prin continua execuţiune de jandarmerie, împreunată cu una
asistenţă militară de infanterie, variind până la 1010 feciori.
3. Ne foarte mirăm cum de Înalta Cancelarie Aulică îşi arogă sieşi
dreptul de dicasteriu42 şi dă ordinaţiuni din volnicia43 sa, deoarece ea, după
dreptul public al Ardealului, e numai mijlocitoare între Înaltul Guberniu al
Ţării, care e singura dicasterie de Ţară, şi între Majestatea Sa, c. r. Apostolică,
ca principele Ardealului. Tot lucrul însă se vede a fi un plan ţesut de contrarii noştri în contra noastră, deoarece contrarii noştri şi protectorii lor de la
Cancelaria Aulică nu s-au sfiit a informa fals chiar pe Înaltul Domnitor.
În Vinerea Paştilor, adică în 29 aprilie, ni s-a publicat prin ofocoiul
cercual cum că Majestatea Sa c. r. Apostolică prin rescriptul din 24 aprilie 1864
s-a îndurat a dispune ca o comisiune de curte să se esmită pentru pacificarea
comunităţilor Rebrişoara, Vărarea, Feldru şi Ilva Mică, cu comunităţile Iaad,
Pintac şi Dumitra, în privinţa certei acestora pentru terenul de ceartă dintre
hotarele lor.
Prin urmare, nu putem presupune cum că cele ce le-a citit d-l. Popp
Alajos în faţa locului să fie voinţa Majestăţii Sale c. r. Apostolice, pentru că
acelea vatămă conştiinţa noastră de drept şi vatămă legile date de Majestatea
Sa.
Aşteptând dar noi sosirea acestei comisiuni, nu putem subscrie nicăierea, nici un operat şi nici un protocol şi, cu atât mai puţin, unul prezentat de
declarat inamic al nostru, d-l. Popp Alajos.
41
42
43

Răutăcios.
Autoritate administrativă.
Propria voinţă.
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Astfel, ne rugăm ca să binevoieşti acest protest a-l alătura la protocolul
ce se va suscepe despre publicarea din 4/5 1864, sau să espoeri ca să se înscrie
în întreg cuprinsul său în acel protocol.
4. În sfârşit, mai observăm cum că domnul consilier Popp Alajos, în
afară de conceptul acestei ordinaţiuni a Înaltei Cancelarii Aulice, ne-a mai citit
mai încolo nişte batjocore, care noi, ca unii care am dovedit alipirea neclătită
la Înaltul Tron, nici când nu le-am meritat. Ne-a zis hoţi de drum, tulburători de
pace publică şi ucigători sau omorâtori de cetăţeni iubitori de pace (s.n.), şi ne-a ameninţat, arogându-şi că vorbeşte în numele Majestăţii Sale.
Acestea toate nu se sfii d-l. Popp Alajos a ni le arunca în faţa miliţiei,
într-o cauză care întru nimic nu este politică, ci are de obiect starea despre al
meu şi al tău (s.n.). Pentru că cineva îşi apără proprietatea privată, şi contra
dreptului său nu putem pricepe de ce să ne titulească44 cu astfel de epitete, care
legea nu le concede să se dee nici celor mai dezolaţi criminali.
(Ibidem, ff. 56–58).

10.
Inclit Oficiu Districtual!
Subscrisa antistie comunală45 îşi ţine de datorinţă a aduce la cunoştinţa
Inclitului Oficiolat următoarele:
În 29 aprilie 1864 s-a fost pus pe comunitatea noastră, pe lângă execuţiunea militară de jandarmerie, ce e acum, de doi ani, spre greutatea comunităţii,
încă şi 23 de ulani46 cu 26 de cai, dimpreună cu 20 de soldaţi de infanterie, fără
a-şi putea explica această antistie comunală, din ce cauze s-a întâmplat aceasta;
deşi cavaleria s-a retras, infanteria şi azi se află în comunitatea noastră, spre
totala ruinare a locuitorilor
Încât se atinge de starea lucrului, aceea îşi are începutul în anul 1862.
Mai mulţi locuitori ai comunităţii noastre şi-au arat, în 1862, locurile
lor, ce au folosit şi mai înainte, totdeauna, pe terenul dintre Dealul Sincu, pe
vârfurile dealurilor, până la Piatra Vânătă şi între comunitatea noastră, care e
în ceartă cu comunităţile săseşti Pintic, Iad şi Dumitra.
Întru aceea, a trimis Înaltul Guberniu Regiu pe consilierul gubernial,
d-l. Pap Alajos în faţa locului, spre a căuta aşa numita linie horvathiană, care
s-a fost nimicit de Majestatea Sa în anul 1852.
Tot una dată, însă a dispus Înaltul Guberniu ca privaţii din comunitatea noastră să-şi poată ţine locurile lor şi pe viitor, până nu va hotărî vreo
judecătorie în lucru.
D-l. Pap Alajos, prin inginerul Jánosi, a şi tras o linie arbitrară, care nu e
nici decât ideatică, nici cu linia horvathiană, nici cu starea faptică a posesiunii,
precum a fost aceasta la anul 1851 şi 1862.
44
45
46

Defăimeze, definească, gratuleze.
Reprezentanţă; aici, cu sensul de primărie.
Cavalerişti.
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D-sa., ca un om ce nu vede de 20 de paşi, s-a încredinţat cu totul inginerului care a lucrat sub firma d-sale. Ceilalţi, care au asistat per lângă d-l.
Pap Alajos, precum e judele de cerc din Sângeorgiu, Maxim Lica şi inspectorul
decani, nu au avut pe lângă d. comisar alta de a face, decât de a susţine pacea
şi ordinea şi aşa nu au avut nici o influenţă la operatul susceput de dânsul, deşi
l-au subscris.
În urma informaţiunilor celor unilaterale ale d-lui. Pap Alajos, Înaltul
Prezidiu Gubernial a demandat ca locuitorii din comunitatea noastră numai
în anul 1862 să-şi strângă bucatele de pe locurile arate, iar pe viitor să nu mai
treacă peste linia lui Pap Alajos, nici la moşiile lor private.
Prin o astfel de dispoziţiune arbitrară, locuitorii din comunitatea
noastră nu s-au ţinut după legile ce sustau în toată Austria, a nu fi împiedecaţi
de la folosirea locurilor private de peste linia Pap Alajosiană.
Aşa au arat şi în primăvara 1863, însă îndată, fără nici o întrebare mai
departe, s-a pus pe comunitatea noastră, pe lângă jandarmeria ce era din 1862,
ca execuţiune în comunitate încă şi 49 de soldaţi pedeştri, pe care comunitatea
noastră i-a ţinut până la ultima decembrie 1863, adică 3 luni.
Pentru arătura din 1863, contrarii din Iad, Pintic şi Dumitra au dat în
contra neposenilor incusă de conturbare în posesiune la judecătoria delegată,
anume, cu şezământul47 în Bileag48, nr. 612 de pres. 22/4 863, şi totdeodată,
au făcut arătare criminală la Tribunalul Scaunal49 din Mureş-Oşorheiu50, ca for
deelgat, pentru violenţă publică.
În urma incusei de conturbare în posesiune, Judecătoria din Bileag,
luând locul de ceartă sub oculaţiune51, pe temeiul protocolului de oculaţiune,
a dispus sub nr. 779 din 25 mai 1863, în mod provizoriu, ca până la deciderea
finală despre incusa de conturbare, neposenii să cultive locurile şi mai încolo.
Această dispoziţiune provizorie s-a întărit şi de prea Onorata Tabulă
Regia Judiciară, sub nr. 3843, datto. 15 iulie 1863 şi, în fine, s-a întărit şi prin
deciziunea Înaltului Guberniu Regiu, ca curte (sic!) supremă judecătoare, ca şi
de casaţiune, precum se vede din documentul datto. 14/1 1864, nr. 1662, gub.,
ca judec.
În urma arătării criminale, ieşi decisul de curmare al judecătoriei scaunale delegate dtto. Mureş-oşorheiu, 10/nov. 1863, nr. 530, precum se vede sub
......
Şi, cu toate acestea, contrarii prădară bucatele neposenilor, într-un mod
vandalic, nemaiauzit, fără ca cineva să-i fi tras cel puţin la răspundere, cu atât
mai puţin să-i fi pedepsit.
Pe temeiul dispoziţiunii judecătoreşti, întărită de trei foruri, neposenii
ar fi fost în drept de a-şi folosi locurile până la finirea procesului de conturbare
în posesiune.
47
48
49
50
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Sediul.
Azi, Domneşti.
Aici, cu sensul de Curte de Apel.
Târgu-Mureş.
Cercetare la faţa locului.
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Ei însă, având experienţa că cu (sic!) ce cumpănă li se administra
lor dreptatea din partea Înaltului Prezidiu Gubernial, trimiseră pe judele de
deputat la Sibiiu şi, în cererea din 2 aprilie 1864, cerură ajutorul puterii executive, spre a susţine dispoziţiunea judecătorească, a provizoria.
Până a nu sosi rezultatul la această cerere, sosi de la Judecătoria
Singulară Delegată de la Bileag, în urma rezoluţiunii sub....şi predate cu protocolul de sub....o parte din terenul de ceartă în mâna neposenilor, pe calea execuţiunii, în urma unei deciziuni de la Tabla Regia Judiciară, care a urmat după
o hotărâre a Judecătoriei din Bistriţa, încă în anul 1862, până a nu fi delegat
Înaltul Gubenriu, ca şi Curte de Casaţiune, judecătoriile din Bileag şi MureşOşorheiu, anume pentru procesele ce ar ieşi din acel teren de ceartă.
Acum vreo 13 locuitori din Nepos nu ţinură mai mult de lipsă a mai
aştepta rezoluţiunea de la Înaltul Prezidiu Gubernial, la cererea din 2/4 1864, ci
se folosiră de dreptul dat lor prin transpunerea judecătorească şi, în 25 aprilie
a.c., fiind timpul de arat inteţie52, ieşiră la arat, până judele era în Năsăud, cu
darea la c. r. Perceptorat.
Cam pe la amiază fură acei 13 locuitori atacaţi de către 300 de saşi din
Iad, Pintic şi Dumitra, înarmaţi, jumătate cu puşti, iar ceilalţi cu lănci, coase şi
alte arme, la care ocasiune se vulneră un neposean.
Neposenii se retraseră fără nici o rezistenţă, neavând numai biciliile, iar
contrarii le luară şi două pluguri, le tăiară, şi fiarele le duseră cu sine, ca să-şi
mai poată face, iarăşi, şi mai multe averi.
Iar în loc de a se pune miliţia pe ei, se puse iarăşi pe neposeni.
Cine e de vină întru această confuziune de fapte judecătoreşti şi politice, nu e în stare subscrisa antistie a judeca cu sigurătate.
Atâta însă i se arată, ca şi când toată vina acestor confuziuni ar purtao Înaltul Guberniu Regesc, pentru ce, dacă au ştiut că locuitorii comunităţii
Nepos şi Feldru sunt de a se trata în Austria constituţională, ca Parias şi Negrii
din America liberă, pentru ce le-au conces a se opera pe calea legii şi a-şi face
spese? Pentru ce le-a delegat judecătoria, dacă hotărârile acestora pentru ei nu
au valoare! Sau poartă vina numai şi numai Înaltul Prezidiu Gubernial, care
dacă a voit ca judecătoriile să nu se ţină de legile ce sunt date de Alteţa Sa
pentru toţi civii din Austria şi, prin urmare, şi pentru cauza de faţă s-ar fi dat
supremei curţi judecătoreşti, judecătoriei de forul întâi şi al doilea, ordinaţiunea ca în cauza cu comunităţile săseşti Iad, Pintic şi Dumitra, să se ţină de
ordinaţiunile Înaltului Guberniu, iar nu de legile sancţionate de Majestatea Sa
c.r. Apostolică, pentru toţi sudiţii53 săi.
Subscrisa antistie comunală îşi ia îndrăzneala a aduce spre ştiinţă
Inclitului Oficiu, spre a se comitiva la locurile mai înalte, nu numai ca cei 13
locuitori din Nepos, prin continuele asistenţe de execuţiune militară, au devenit
în cea mai deplorabilă stare, ci şi întreaga comunitate sau toţi locuitorii ei trăiesc de cum numai din împrumuturi şi toate veniturile comunale sunt sterpite54
52
53
54

Aici, cu sensul de propice, potrivit.
Supuşi.
Amanetate; aici, cu sensul de arvunite, puse garanţie, gaj.
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pe mai mulţi ani înainte, şi aşa nu sunt în stare a mai ţine nici locuitorii, nici
comunitatea, ca atare, soldaţi, nici într-un tip, fără de li se vor ţine tot spre
greutatea lor, şi atunci vor fi siliţi a-şi părăsi vetrele străbune, pentru care ei şi
părinţii lor şi-au vărsat sângele pe toate câmpurile de bătaie ale Europei, şi vor
fi necesitaţi a emigra din Austria, deoarece în anul trecut le-au prădat bucatele
vandalii din Iad, Pintic şi Dumitra, care în acest an, cu timpurile cele friguroase
şi ploioase, nu şi-au putut semăna mai nimic, nici în partea sterilă a hotarului,
cu atât mai tare, cu cât că datoriile ce le-au făcut în aceşti din urmă trei ani din
urmă, cu execuţiuni s-au urcat atât de sus, încât toate moşiile locuitorilor nu fac
atâta, cât fac datoriile făcute spre susţinerea miliţiei.
Astfel dar, se roagă această antistie comunală Oficiolatului Districtual
să binevoiască a duce acestea la cunoştinţa mai înaltă şi a espoera ca Înaltul
Guberniu Regiu, şi până la desluşirea întrebării că cine poartă vina, tumultanţii
din Iad, Pintic şi Dumitra sau neposenii, cei nepacifici, să binevoiască a dispune
almintrelea miliţiei din casa statului.
2. Să binevoiască Înaltul Guberniu Regiu şi până la desluşirea întrebării
că cine poartă vina, tumultanţii din Iad, Pintic şi Dumitra sau neposenii cei
nepacifici, să binevoiască a dispune alimentarea miliţiei din casa statului.
2a. Să binevoiască Înaltul Guberniu Regiu a retrage execuţiunea militară din Nepos şi a o pune în comunităţile Iad, Pintic şi Dumitra.
3. Să binevoiască Înaltul Guberniu Regiu a esopera55 de la locurile mai
înalte iertarea speselor execuţiunii militare încă nerefundate56.
4. Restituirea din partea Înaltului Guberniu a acelor spese, ce le-a plătit
comunitatea Nepos statului, pentru miliţie.
5. Ca Înaltul Guberniu Regiu să binevoiască a esopera ca locuitorilor
din comunitatea Nepos să li se rebonifice alimentarea şi cortelul57 prestat jandarmeriei şi miliţiei, de excepţiune în anii 1862, 1863 şi 1864.
Nepos, în 11/5 864.
Grigore Istrate, jude; Ioan Crăciun, notar; Clement Login.
Înaltul Oficiu Districtual în Năsăud,
Arătarea Antisitiei comunităţii Nepos
Prin care se arată starea lucrului cu execuţiunea şi asistenţa militară din
1862, 1863, 1864 şi se roagă să se espoereze: 1. Deocamdată, până se va cerceta
starea lucrului, ţinerea miliţiei din Nepos pe spesele statului; 2. Retragerea execuţiunii de jandarmerie şi a asistenţei ei militare şi punerea ei în Iad, Pintic şi
Dumitra; 3. Iertarea speselor miliţiei, ce încă nu s-au refundat în casa statului; 4.
Restituirea speselor refundate de comunitatea Nepos; 5. Rebonificarea viptului58
şi cortelului dat soldaţilor de comunitatea Nepos în anii 1862, 1863 şi 1864.
(Ibidem, ff. 37–45).
55
56
57
58

A obţine; aici, cu sensul de a obţine o anumită decizie.
Anularea cheltuielilor încă neachitate.
Încartiruirea.
Hranei.
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11.
De sub Piatra Vânătă, în 28 aprilie nou, 1864.
Iarăşi execuţiune militară în Vărarea, acum, în al treilea an. O faptă este
aceasta, de care se va convinge onoratul public cititor, că nu are soţie59 în istoria
dreptului privat din statele civilizate.
Suntem convinşi că onoraţii cititori nu vor fi fără interes pentru cele
ce aspresc pe unii locuitori din Districtul cel mai românesc, din poporul cel
mai credincios către tron, din toată Austria, precum nu a pregetat însuşi sincera noastră amică „Concordia”, încă de la începutul ivirii sale, pe orizontul
publicisticii, ci a publicat, în numărul său 17, din 28 septembrie c.v.60, sau 10
octombrie, c.n.61, 1861, pag. 67, unele înştiinţări îndreptătoare, care le aflăm de
lipsă spre a se publica în contra unor minciuni cornurate, ce le răspândeau pe
atunci gazetele nemţeşti, după „Bistritzer Wochenblatt” şi după „Siebenbürger
Böte”, despre un atac ce se întâmplase între locuitorii din Pinticul Săsesc62 şi din
Vărarea, pentru fiindcă, mai târziu după aceea, s-a publicat chiar şi în gazetele
româneşti un fel de memorandum fals în cuprinsul său despre cauza aceasta,
noi încă ne ţinem de datorinţă conştiincioasă a împărtăşi în extras unele date
istorice din cererea dată de cele patru comunităţi române la înaltul împărat,
prin deputaţiunea trimisă anume, în persoana unui învăţător din Feldru, a
unui cantor din Vărarea şi a unui oficiant districtual din Rebrişoara63, pentru
apărarea intereselor noastre şi a legii violă.
Acele date se cuprind în următoarele:
Fiindcă cearta dintre comunităţile româneşti Ilva Mică, Feldru,
Vărarea (sau Nepos) şi Rebrişoara, de o parte, şi de alta, Pintic şi Dumitra
(sau Mettersdorf), de altă parte, pentru terenul cel mai fructifer din Districtul
Năsăudului, în extensiune cam de 18.000 jughere, îşi are originea sa în istoria
acestui ţinut, de aceea, voim a atinge, foarte pe scurt, şi unele date istorice.
Locuitorii din aşa numita Vale a Rodnei, care constituie acum cea mai
mare parte din Districtul Năsăudului, au fost, înainte de anul 1472, conscrişi
între nobili comitatului Doboca, iar de la anul 1475, s-au încorporat, pentru mai
buna apărare a confiniilor, cu Districtul Bistriţei, cu aceleaşi drepturi, libertăţi
şi imunităţi, de care se bucurau şi până atuncea, şi de atunci încoace cetăţenii
din cetatea Bistriţei (vezi mandatul regelui Matei Corvin din 1472 şi diploma
din 1475).
Astfel deveni Magistratul din Bistriţa organul administrativ, iar centumviratul său public din Bistriţa organul reprezentativ al Districtului Bistriţei,
59
60
61
62
63

Asemănare; aici, cu termenul de asemănare, comparaţie.
Calendar vechi.
Calendar nou.
Azi, Slătiniţa.
Vezi pe larg, argumentele istorice ale petiţiei, la Nestor Şimon, Vasile Naşcu. Viaţa şi faptele
lui..., pp. 9–15; consemnarea despre deputăţiunea la împărat condusă de Vasile Naşcu –
Ibidem, pp. 451–467 – ca şi relatarea lui Vasile Naşcu în această cauză, în Ibidem, pp. 467–469.
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care era împărţit în două părţi, în Districtus Valachicus Bistriciensis şi în
Districtus Saxonicus Bistriciensis.
Valea Rodnei, de atunci încoace, până la militarizare, e numită în toate
actele publice cu numirea de Districtus Valachicus.
Sub regii Ungariei şi sub principii ardeleni, Magistratul Bistriţei se
vede a nu fi avut timp de a excugeta mijloace spre a face nesuferită asuprirea locuitorilor din Districtus Valachicus, pentru că avea lipsă de ei, spre
apărarea confiniilor, în contra invaziunilor din Orient, însă după aceea
ajunse Ardealul sub spectrul Casei Domnitoare şi aşa, mai încolo, după ce
desfiinţându-se sistema banderiilor de apărare şi introducându-se sistema
miliţiei stavere, şi aşa nu mai avea lipsă de braţele românilor din această
vale, spre apărarea marginilor districtului, Magistratul, cu centumviratul
din Bistriţa, începu a asupri pe locuitorii din Districtul Valachicus, într-un
mod de nesuferit.
Pe la anul 1713 Magistratul şi Centumviratul a tras căsile românilor din
Bistriţa jos, le-au aprins şi, după ce le-au prefăcut în cenuşă, pe bieţii locuitori
i-au alungat în Districtul Valachicus, unde a că e destul pământ pentru ei.
Acestea se executară cu conclusul din 15 mai 1713, ce se află în archiva
Guberniului districtual, sub nr. 179 şi 195 din 1713, prevăzut cu vreo 12 subscrieri şi sigilii autentice, foarte clare în ceară roşie.
Încât se atinge de terenul de care e vorba, acesta, în conscripţiunile din
1713, 1721 şi 1724 (în archivul Guberniului, sub nr. D. 18 şi G 18), e scris comunelor româneşti, la care se pune Someşul întreg de apă pentru pescuit, iar la
Mettersdorf şi Pintac se zice că nu au apă de pescuit, defel.
La Iad se pune numai Bistriţa ca apă de pescuit, care e departe de o milă
de la terenul de ceartă.
Locuitorii din comunităţile române Ilva Mică, Feldru, Vărarea şi
Rebrişoara ţin neconturbaţi acel teren, care era împărţit între ei în moşii, la o
parte a acestor patru comune, era împrăştiat pe terenul acum de ceartă şi, întru
atât era acolo de statornic aşezat, încât, după toate deprădările câte au trecut
peste acel loc, până în ziua de astăzi se cunoaşte locul cel puţin la 50 de căşi
şi sustau încă grădinile cu pomet a acelor căşi, şi mai aflându-se încă şi acum
întocmiri economice de ale românilor pe acel teren.
Aceste locuri şi azi poartă numirile româneşti, parte mare, a proprietarilor şi posesorilor de atunci, a căror familii încă trăiesc. Acolo are a cosi, a
păştea cu vitele, aveau case şi întocmiri economice; de acolo aduceau lemne de
încălzit şi de lucru, fără amestecul altora.
În 1747 Magistratul şi centumviratul Bistriţei a ajuns cu împilările sale
atât de departe, încât Fiscul Regiu începu proces în contra-i, pentru dările cele
nedrepte ce le scotea de pe pielea sărmanilor locutori din Districtus Valachicus
(pag. protocol. Gubern. Transilv. Ex. 1747, 42).
Cu toate acestea, natura liberă a pământului şi a locuitorilor din
Districtul românesc, nu se cuteza Magistratul a o trage la îndoială, nici în conscripţiunea compusă de acela în anul 1749–1750.
O împrejurare nefericită a schimbat acum faţa lucrului.
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La anul 1751 (Nr. gubernial. 711) se plânseră românii din întreg fundul
regiu (pământul locuit de saşi), ca acum saşii au început de a alunga din vetrele
străbune, prin ordinaţiuni de la Universitatea Săsească din Sibiiu.
Tot sub acest număr gubernial urma rescriptul regiu al împărătesei
Maria Therezia, din 24 iulie 1751, unde se demandă Guberniului a lua la răspundere pe comesul saşilor, pentru alungarea românilor (propter exturbationen valachorum ex fundo regio).
Directoratul fiscal încă s-a plâns pentru aceasta la Dieta din acest an
(pagina protocol. dietal 83–89), în urma căruia naţiunea săsească s-a pus, prin
Guberniu sub nr 622 şi 905, din 1751, sub acţiune fiscală (fiscalactio).
La nr. 369 Gub. ieşiră două comisiuni, spre a cerceta lucrul, dezmoştenirii şi desproprietării românilor cu puterea (exturbatio valachorum).
Comisiunea trimisă la Bistriţa află că Magistratul din Bistriţa – prin un
inspector din Bistriţa, cu numele de Schuller – cu puterea a băgat pe unii locuitori saşi, până mai în centrul Văii Rodeni.
Cu toate aceste, comunităţile Ilva Mică, Feldru, Vărarea şi Rebrişoara
rămăseseră în posesiunea şi proprietatea terenului înconjurat de cununa dealului Sincu (Ciung), peste vârful locurilor, până la Piatra Vânătă, apoi de râul
Someş, de apa Ilva Mică şi Valea Ciungilor.
Însă acum începuse a se învăţa locuitorii din Iad, Pintic şi Dumitra, din
Districtul Bistriţei, de la Magistratul care-i părtinea, învăţa şi sumuţa, a înşela
pe câte un locuitor, mai ales din Feldru, a concede pe câte câtva timp, pe locul
lui, cu vitele la păscătoare, iar mulţimea locuitorilor şi comunităţile ca atare
rămaseră în proprietatea şi posesiunea netulburată, după militarizare, deoarece cam de la anul 1754, până la anul 1760, locuitorii din Valea Rodnei, nu mai
vrură a asculta de Magistrat, ci îşi aveau ei singuri de grijă.
În anul 1760 o comisiune gubernială îi împăcă cu promisiuni, recunoscându-le guberniul judecătoresc, natura de liberi.
Acum, Magistratul îşi începu asupririle sale din nou prin dări, decime
naturale de tot soiul şi prin prestaţiuni de lucru, nu numai la oficianţi, dar şi
la privaţi din Bistriţa şi, mai ales, prin protejarea invaziunii locuitorilor saşi în
pământul românilor.
Spre executarea violenţelor sale, Magistratul căpătă de ajutor şi puterea
armată. În disperarea lor, locuitorii Văii Rodnei (Districtus Valachici) deteră
o plânsoare pătrunzătoare la comandantul general al Ardealului, comitele
Montoya, care o împărtăşi guberniului ţării, la nr. acestuia 2.421 din 1760, cu
nota din 12 martie 1762 şi în care, declară generosul comandant, că pentru
Magistratul din Bistriţa nu va mai da asistenţă militară, că Magistratul să nu
mai poată face, cu acest aclus, prin lotri şi deprădări, cum s-a arătat, că în cazul
de faţă, a făcut (ut hacel i. e. adsistentia militari abutature et per eadem, uti
praesens casus testatur spolia et depraedationes exerceantur).
Fiindcă acum se lipsi şi de ajutorul armat, Magistratul din Bistriţa se
folosi întru desperaţiunea sa, cu o rară viclenie înnăscută lui, de ocaziune,
deoarece chiar atunci curgeau pertractările despre înfiinţarea confiniilor militare din Ardeal; şi aşa, cu toate că locuitorii districtului român se rugaseră de
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militarizare, spre a scăpa de furia Magistratului, acesta se făcu însuşi generos
şi, fără să aibă drept, îi oferi de militari împărătesei Maria Therezia, prin o
deputaţiune anume.
La locuitorii din comunele săseşti, tot acest Magistrat, loial şi patriotic,
precum sunt şi epigonii lui de astăzi, le consultă a nu intra în miliţia confiniară,
ba îi şi opri de la aceasta, dar şi pe românii din comunităţile săseşti i-a ales a-i
şi separa, spre acest scop.
În anul 1763 se înfiinţă confiniul militar şi în 1764 ieşi o comisiune mestecată din civili şi militari, cu comitele Adam Vass şi maiorul Baron Mayerheim
în frunte, spre a demarca districtul cel nou, militar, al Rodnei.
Aceştia constatară marginile districtului militar – numit pe atunci,
Valachicus şi Rodnensis, sau Ruconiensis – de către comitatul Solnocului
Interior, de către Maramureş, de către Bucovina – care încă atunci era a
Moldovei, fără nici o piedică – şi veni până pe muchia unui ram al muntelui
Heniul, unde era marginea între hotarul Borgoului, care încă nu era militar, ci
era dominiu de sine stătător, şi se ţinea de comitatul Dăbâcei.
Acolo se prezentă înaintea comisiunii un prefect al Dominiului Borgou
şi pretinsa că confiniul nu ar merge pe muchia dealului, ci mai în jos, pe coasta
către comuna militară Ilva Mică.
Atunci reprezentanţii Magistratului din Bistriţa, care luară parte la
comisiune, scoaseră un document metal64, compus de Magistratul din Bistriţa
încă la anul 1549, când avea ca peren, sub jurisdicţiunea sa, de for dominial,
Borgoul, iar ca oficiant administrativ avea sub jurisdicţiunea sa politică şi
comunitatea Ilva Mică.
Pe temeiul acestui document făcut de Magistrat, se învoi reprezentantele Borgoului cu comisiunea întreagă, ca muchia dealului să fie marginea, şi că
pâraiele ce curg către Borgo, cu tot teritoriul cât îl percurg ele, din culme începând, să fie Borgoului, iar pâraiele ce curg către Ilva Mică, să fie ale Ilvei Mici,
dimpreună cu întreg teritoriul ce-l percurg, din culme începând.
Astfel rămase în acest punct muchia sau culmea dealului, de margine
despărţitoare între districtul militar şi Borgou.
Ar fi fost a se continua, chiar după acel document metal, şi mai încolo,
pe culmea şi pe muchia dealurilor şi între comunităţile Jad, Pintic şi Dumitra,
de o parte, apoi de către Ilva Mică, Feldru, Vărarea şi Rebrişoara de altă parte,
cu atât mai vârtos că militarii confiniului din aceste patru comune erau şi atunci
în proprietatea şi faptica posesiune a acelui teren.
Însă nu, ca reprezentanţilor magistratuali, ce fu într-un caz drept,
aceea, unde era la mijloc interesul comunităţilor săseşti, trebuia să explice
altumintrelea.
Ei se folosiră de împrejurarea că militarii confiniari nu avură pe nimeni
reprezentant al lor, şi arătară comisiunii o hârtie de la voievodul Ardealului,
Stibor, din 1412, şi un mandat dat numai pe vorbele saşilor şi, numai „sic sante
sicut expositur”, adică dacă stă lucrul precum îl spun rugătorii, al împăratului
64

Metă = graniţă; deci, document de marcare a graniţei.
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Sigismund, din 1414 – aceste două scrisori, a căror originale nu e sigur că există,
şi, prin urmare, pot fi apocrife, cu „exponitur nobils” – tratează de tot despre
alte lucruri, cu nişte posesori nobili din vecinătatea Bistriţei, şi vorbesc despre
plânsorile comunităţii săseşti Jad – precum se poate convinge fiecine din Fejer:
Codex Diplomaticus Hungarie Ecsesliasti Cuset Civilis, în tomul X/8, pagina 536–
537 şi 551, 552 şi 553; CLXVII, în biblioteca Curţii din Viena, sub semnul 72
D. 89.
Pe temeiul acestei scrisori, fără nici o valoare în cauza aceasta, partea
civilă a comisiunii, cu Adam Vass în frunte, nu continuă linia mai încolo de la
Dealul Sincului, unde îşi dau în capete hotarul Borgoului cu Districtul Bistriţei
şi Districtul Militar Confiniar al Rodnei, ci în loc de a merge de la răsărit, către
apus, pe culmea dealurilor, cum au venit până acolo, coborî pe Valea Ciungilor
şi pe Pârâul Ilvei, până în comunitatea Ilva Mică şi acolo merse pe râul Ilva
Mare, până în Someş, şi pe Someş până din jos de Rebrişoara, unde se mărgineşte Districtul Militar cu comitatul Solnocului Interior, şi aceasta sub singurul
pretext că, deşi posed comunităţile militare acel teren, ele înainte de militarizare, ca iobagii Bistriţei, îl avură numai din graţia Magistratului din Bistriţa, ca
domn de pământ.
Partea militară a comisiunii, cu baronul Mayerheim în frunte, protestă
şi declară scrisorile produse de Magistratul din Bistriţa de apocrife, şi de unele
care nu stau nici într-o legătură cu demarcarea districtului militar.
În raportul său către comandantul general, zice baronul Mayerheim că,
de almintrea, el nici nu a priceput bine acele scrisori, că nu ştie bine latineşte.
Astfel baronul Mayerheim, cu ceilalţi membri militari ai comisiunii, după instrucţiunea ce o aveau de la comandantul general, baronul de
Siskovich, merseră pe vârfurile dealurilor, de la răsărit către apus, de la Dealul
Sincu până la Piatra Vânătă, care e meta între otarul Rebrişoarei şi al Dumitrei
(Mettersdorf) şi între comitatul Solnocul Interior.
De acolo se începu cearta între comunităţile Ilva Mică, Feldru, Vărarea
şi Rebrişoara, şi între Jaad, Pintic şi Mettersdorf, din Districtul Bistriţei, apoi
între autorităţile civile şi militare şi anume, între comanda regimentului şi
între Magistratul din Bistriţa, între Comanda Generală a Ardealului şi între
Guberniul ţării, apoi între Consiliul Belic şi între Cancelaria de Curte, care din
urmă, nu încetă până în ziua de astăzi.
Astfel, ieşiră comisiuni spre a împăca certele, precum în 1769, căpitanul
Michael de Brukenthal şi generalul Siskovich, iar în anul 1773 ieşi însuşi împăratul Iosif, ca coregente, însă lucrul nu se putu compune, din cauza cerbiciei
saşilor.
În anul 1777 se zice că ar fi făcut un fel de instrument metal, de comisarul, comitele Adam Teleky cu Konrad de Heydendorf, însă fără mapă şi fără
ca să fie pus cândva acel instrument în activitate, adică fără a se executa cândva.
Din 1777 până la 1827 nici vorbă nu s-a mai făcut de aşa numitul instrument al lui Teleky, ci grăniţerii se folosiră de terenul de ceartă, precum arată
căile de car şi de umblat şi tăieturile făcute de ei, precum şi numirile locurilor,
care sunt toate româneşti.
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Dacă această miliţie s-a trimis spre susţinerea liniei Horvathiene, ce dispoziţiuni a făcut Înaltul Prezidiu Gubernial, ca posesorii privaţi, care au locuri
din sus de linia aceasta, să-şi poată cultiva acele locuri şi să-şi poată strânge
fructele de pe ele, deoarece acele locuri sunt lăsate în posesiunea lor şi prin dispoziţiune judecărească? Mai încolo, dispus-a Înaltul Prezidiu Gubernial ca să
nu se prede semănăturile respectivilor posesori şi să nu se eludeze provizoriul
judecătoresc?
Sibiiu, în 27 iulie 1864.
Dr. Raţiu, m. p.
(Ibidem, ff. 20–30).

12.
Nr. 13.855 ex. 1864.
În numele Ces. Reg. Majestăţi Sale e de ordinat
Regescului Guberniu Transilvan
Ces. Reg. şi Apostolică Majestate neconsiderând, prin prea înalta
decisiune din 31 martie a. c. recursul comunelor Ilva Mică, Feldru, Nepos
şi Rebrişoara, toate încorporate în Districtul Năsăudului, dat la prea înaltele
locuri sub nr. Aulic 352 ex. 1863, în cauza certei de hotar cu comunele învecinate Iaad, Pintic şi Mettersdorf, din Districtul Bistriţei, prin care se rugară,
cum că nulificându-se elaboratul lucrat prin comisiunea sub prezidiului d-lui.
conte Adam Teleki în această cauză, cu toate lucrările posterioare întemeiate
pe elaboratul acesta şi conţinându-se linia de margine a lui Majersheim întreruptă în anul 1864, la vârful Dealului Sincu, tot pe coama dealurilor, până
la Piatra Vânătă, ca linie naturală, comunele române recurente să se pună în
posesiunea teritoriului de la linia aşa numită Horvathiană până la coama
Dealului Sincu, documentele respective să se predee lor, iar comunele săseşti
să se îndrepte cu ori şi ce pretensiuni de drept având la acest loc, pe calea
legii, a binevoit prea graţiosa demanda, cum că, în sensul mai jos descris,
să se dea recurenţilor rezoluţiune, dispoziţiunile corespunzătoare să se facă
pentru oprirea prevaricaţiunilor, şi cauza aceasta să se decidă cât mai curând,
desăvârşit.
În urma cărei ordinaţiuni prea înalte, cu provocare la ordinaţiunea din
25 octombrie 1862, nr. Aul. 367, şi în rezolvarea relaţiunilor din 17 iunie, 15.868,
23 iunie, 27.443, 14 septembrie, 28.407, ex. 1863, demandă această Cancelarie
Aulică Guberniului Regesc următoarele:
1. Neconsiderându-se propunerea Regescului Guberniu, cum că linia
de margine determinată prin comisiunea gubernială să se strice de tot, şi să se
determine o linie de margine prin o comisiune nouă, esmiţând din toate trei
naţionalităţile, se află de bine a susţine posesiunea faptică aflată prin comisiunea din anul 1851, respectiv linia determinată prin această comisiune între
comunele litigante, să se susţină provizoriu, până la deciderea definitivă judecătorească, adică:
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2. Linia aceasta de margine este a se susţine precum a determinat-o
comisiunea gubernială din anul 1862, sub prezidiul consilierului gubernial
Alaios Papp, fiindcă linia aceasta este asemenea cu linia determinată în anul
1851; şi, după relaţiunea posterioară a Reg. Guberniu din 13 faur 723, ex. ‚863,
determinarea din anul 1862, nici cu ridicarea mezuinilor 1–18, nu s-a abătut de
la starea posesiunii statorită pe temeiul elaboratului Horvathian; de la determinarea din anul 1851, fiind deosebirea precum se vede din protocolul reambulării, numai în acea formalitate zace, cum că cu privire la mezuinile ridicate din
nou, 1–18, se face provocare la operatul Horvathian, iar la miezuinele 18, până
la sfârşit, se pomeneşte operatul din 1851.
Deoarece dar, trimiterea comisiunii ordinate sub nr. Aul. 3.611 ex.
1862, pentru rectificarea operatului cu privire la miezuinile 1–18, nu e de lipsă,
fiindcă prin aceasta, împiedicându-se deciderea definitivă, acum devenită presantă a cauzei acesteia, totuşi, nu se poate aştepta un rezultat mai bun decât cel
de mai de dinainte, aşa dar dispoziţiunea ordinaţiunii aulice pomenite, cu privire la punctul respectiv, se modifică aşa: cum că, de vreme ce în cauza aceasta,
acum s-a emanat deciziunea prea înaltă a Regescei Ces. şi Apostolică Majestate,
comisiunea numai pentru aceea va fi de a se trimite, ca să se publice deciziunea
prea înaltă a Ces. Reg. şi Apostolică Majestate în faţa locului în fiinţă de faţă a
deputaţilor jurisdicţiunilor respective, şi a partidelor, şi desluşirea sus pomenită, respectiv, întregirea, să o înfiereze în protocol şi clausula referinde să o
legalizeze prin iscăliturile numitelor persoane. Starea faptică de posesiune se
determină definitiv, dar acum, până la deciderea definitivă judecătorească,
prin operatul reambulării din 1862, adică:
3. Linia aceasta trebuie să se susţină în toată extensiunea ei, fără cevaşi
condiţiuni65. Pretensiunea aceea, ca regulile provizoriului să nu se extindă şi
peste pământurile ocupate prin foştii grăniţeri şi dincolo de linia din 1862. Nu
se poate încuviinţa ca ce (sic!) e în ordinaţiunea ministerială din 1852, emanată
pe temeiul prea înaltei deciziuni a Majestăţii Sale, nu e vorba despre dreptul
la unele pământuri, fără despre susţinerea liniei din 1851, şi s-a oprit strâns, ca
peste linia aceasta nici o parte să nu păşească, deci dar, dacă pământurile, care
sunt peste linia numită, s-ar excipia din regula generală, atunci nu ar mai exista
linia de margine demandată prin Majestatea Sa, de a se ţine, şi aceasta nu ar
fi alta, decât prin ţinerea posesiunii faptice consecvente, a îndemna mereu pe
foştii grăniţeri la ocuparea graduală nedreaptă, şi toate dispoziţiunile de până
acum a le nimici sistematic.
După ce dar, la linia din 1842, respectiv 1851, în acel timp comunele
săseşti erau îndreptate pe calea legii, urmează că, acum, fiindcă cauza aceasta,
în privinţa juridică stă în acel stadiu, în care au stat atunci, să se îndrepte şi
comunele grăniţereşti pe calea legii, şi să se susţină şi faţă cu acelea, tot linia
aceasta, ca punct netransgresiv.
4. După ce Regescul Guberniu, ca tribunal suprem casativ pentru deciderea proceselor civile şi criminale iscate între comunele litigante din pricina
65
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certei de hotar, respectiv pentru pretensiuni ridicate în privinţa posesiunii
complexului de ceartă sau,numai din posesiunea timpurie, au delegat o judecătorie deosebită şi un tribunal colegial (sub nr. 1.285 ex. 1862); aşa dar, primirea,
pertractarea şi deciderea tuturor proceselor până acum iscate, şi de aici încolo
următoare, precum şi regularea definitivă a relaţiilor de posesiune şi toate dispoziţiunile inclusive de lipsă ca ţinătoare de sfera judecătorească, adică ordinarea provizoriului, ordinarea sechestrului judecătoresc, etc..., se încuviinţează
numai judecătoriilor numite; influenţa oficiilor publice administrative are în
cauza aceasta a se mărgini la starea de activitate dictată prin § 344 a Codului
Civil, adică susţinerea liniştii publice şi, prin urmare, a îngriji ca linia din 1851
şi 1862 să se susţină până la deciderea judecătorească definitivă, şi să se împiedice trecerea acelei linii prin ori care din partide.
Cancelaria Regească Aulică privind la principiul acesta, a aflat cu
cale, în urma recursului comunelor săseşti, a anula dispoziţiunea Guberniului
Regesc din 23 iunie 1863, nr. 19.819, prin care a fost ordinat pe terenul de ceartă,
în calea politică, sechestrul judecătoresc.
5. Ce se atinge de acea cerere a comunelor grăniţereşti, cum că documentele sub b ad. 12, să se transpună la arhivul năsăudean, aceasta nu se
poate împlini, fiindcă hârtiile acestea nu sunt proprietatea Districtului
Năsăudean, fără ating dreptul de proprietate a erariului, cu ocaziunea cesiunii pământului din partea publicului bistriţean; de almintrelea, sunt comunele respective de a se înştiinţa cum că, pe calea legală, pot lua de pe dânsele
copii.
6. Una a doua petiţiune majestatică, cuprinsă între scrisori sub nr. Aul.
3.764 ex. 1863, a foştilor grăniţeri, în care se roagă ca execuţiunea militară esmisă
pentru susţinerea liniei din 1862 la Feldru să se recheme, nu se poate încuviinţa, fiindcă suplicanţii, în purtarea lor în privinţa susţinerii ordinii, liniştii
publice, securităţii de posesiune şi proprietate, nu au arătat siguranţa recerută,
ba protocolul luat în cauza conturbărilor de posesiune, prin judele singular din
Bileag, tocmai contrariul dovedesc, fiindcă suplicanţii comunelor grăniţereşti
au lucrat pământurile nu numai în anul 1862, ba şi în 1863, care sunt peste linia
din anul 1851, de la care au fost a se opri prin puterea militară, şi tocmai pentru
aceea a fost şi este în prezent execuţiunea militară.
Deci, Guberniul Regesc, în privinţa lăsării sau ridicării execuţiunii militare, are să se îndrepte după ordinaţiunea Aulică sub nr. 3.611, în temeiul căreia
are să lase miliţia exmisă în comunele respective, sau în caz de revocare, a o trimite iar, până atunci, până nu-şi va câştiga convingerea deplină despre aceea,
cum că linia de margine determinată prin comisiune se respectă de ambele
părţi şi renitenţiile au încetat de tot.
De almintrelea, Cancelaria aceasta regească Aulică e plecată a mijloci iertarea pedepsei banale, care e de a se plăti miliţiei, şi prin urmare a face
paşii cuviincioşi la Majestatea Sa, din care cauză a şi provocat pe Prezidiul
Regescului Guberniu, ca datele respective să le aştearnă încoace.
7. Spesele comisiunii din 1862, care erau să le plătească comunele grăniţereşti, a binevoit Ces. Reg. şi Apostolică Majestate, pe temeiul propunerii
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regescului Guberniu, din privinţa sărăciei numitelor comune, a concede de a se
plăti din casa erariului.
8. Cererea comunelor săseşti, prin care se roagă, ca în locurile judecătoriilor ardelene să se delege pentru deciderea proceselor iscate din pricina
aceasta de hotar, oare care judecătorie austriacă se îndreaptă la sfera Regescului
Guberniu, ca tribunal casativ.
De almintrelea, simpla exprimare de neîncredere încă nu este destul
motiv legal, pentru delăturarea judecătoriilor patriatice.
Dispoziţiunile acestea conscevente din prea înalta deciziune la început
pomenită, sunt prin o comisiune esmiţândă din sânul Regescului Guberniu în
faţa locului, în fiinţa de faţă a preşedinţilor jurisdicţiunilor corespunzătoare
prescrierilor a se publica, şi realizarea se impune Regescului Guberniu de
datorie.
Aclusele relaţiunilor guberniale la început pomenite, precum şi scrisorile aşternute prin prezidiul guvernial în 2 noiembrie a. c, nr. 6.402, se retrimit.
(Idem, fond Districtul Năsăud, d. 11/1864, ff. 3–7).

13.
Către
Domnul jude cercual politic Florian Marian
în Năsăud
Alăturat ţi se împărtăşeşte o copie a Decretului Înaltului reg. guberniu
dtto. 27 aprilie a.c., sub nr. 13.855–1864, care cuprinde în sine hotărârea Altissimă
dtto. 13 aprilie a.c., sub nr. 1.623 Aul. 1864, adusă în cauza de ceartă pentru
hotar între comunele Iaad, Pintac şi Dumitra Mare, din Districtul Bistriţei, iar
de altă parte, Ilva Mică, Feldru, Nepos şi Rebrişoara, din acest District, în limba
maghiară, şi tot una dată, o traducere în limba română.
Acestea ţi se împărtăşesc cu acea strânsă ordinaţiune, ca după primirea
ei, numai decât să pui, în cel mai scurt timp, termen, în care se va aduce toţi
locuitorii din comuna Rebrişoara la cancelaria comunală, în care termen vei ieşi
şi D-ta. în persoană în acea comună, acolo vei publica tuturor locuitorilor din
acea comună această hotărâre prea înaltă, vei explica pe larg cuprinsul ei, şi deosebit, ai de a-i face pe toţi, şi pe fiecare, băgători de seamă: că linia lui Horvath,
trasă în anul 1842 şi respectiv linia lui Papp Alajos, trasă şi tăiată în anul 1862,
îi statorită definitiv pe calea politică, de hotar (s.a.) între comunele Iaad, Pintac
şi Dumitra Mare, de o parte, Ilva Mică, Feldru, Nepos şi Rebrişoara, de alta, şi
cum că nici unui locuitor din comunele acestea nu-i este iertat66 a întreprinde
acolo nici o folosinţă, nici sub pretextul de drept ce i-ar da ca ei, locuitori a
cutărei comune, nici sub pretextul de proprietate privată; a-i de a face cunoscut
şi aceea, că linia lui Pap Alajos îi statorită acum pe cale politică de linie, ce despărţeşte Districtul Năsăudului de Districtul Bistriţei, prin urmare,
66
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Toate crimele sau delictele ce s-ar face dincolo de această linie, prin ori
şi cine, de aici înainte, vin de a se judeca prin Magistratul din Bistriţa, precum
cele se s-ar întâmpla dincoace de linie, prin oficiile respective competente din
acest District.
Pentru procese ce ar curge însă în privinţa proprietăţii au rămas judecătoriile delegate prin Înaltul Guberniu Regiu, din Bilac67 şi Judecătoria Scaunului
Mureş, din M. Oşorheiu68.
În fine, vei încunoştinţa pe reprezentanţii comunei Rebrişoara că
suplica aşternută Sacratissimei Majestăţii Sale în 20 ianuarie 1863, sub nr. 352,
în numele comunelor Ilva Mică, Feldru, Nepos şi Rebrişoara, prin d-l. Ioachim
Mureşanu, Vasile Naşcu şi Calistru Tofan, prevăzută cu 77 de acluse, se află la
acest oficiolat, şi ori când se poate lua afară din arhiva Oficiolatului Districtual,
pe lângă o adeverinţă de primire, subscrisă sau de juzii comunali a toate 4
comunele, sau de d-l. Ioachim Mureşanu, Vasile Naşcu şi Calistru Tofan.
De la Căpitanul Suprem al Districtului Năsăud,
Năsăud, în 9 mai 1864.
Căpitanul suprem, Alexandru Bohăţielu.
(Idem, d. 4/1864, ff. 1–2).

14.
Ilustrissime Domnule Căpitan Suprem!
Douăzeci şi doi de locuitori din comunitatea noastră Vărarea, sau
Nepos, sunt învinuiţi a fi comis crima răscoalei încă în anul 1862, pe teritoriul
cel de ceartă cu Iadul, Pinticul şi Dumitra.
Judecătoria Colegială scaunală din Mureş-Oşorheiu69, ca delegată, a şi
dat conclusul de acuzare, care, în urmă, după mai multe recursuri, a ajuns în
putere de lege şi s-a şi ordinat pertractarea finală.
Până a nu sosi ziua pertractării finale, avocatul nostru, d-l. Lazár
Adám, a dat o cerere de graţiere la Majestatea Sa ces. reg. Apostolică, din cauză
că procesul celor douăzeci şi doi nu s-a luat între marginile amnistiei, date de
Majestatea Sa cu ocazia încoronării.
După cum a dat de ştire avocatul, acea cauză se află la jurnalul
Ministerului de Justiţie din Pesta spre propunere, şi aşa ne-a dat învăţătura să
ne adresăm cu o umilită rugăminte către Ilustritatea Ta, ca deputat al nostru, ca
să binevoieşti a ne sprijini rugarea noastră la locurile mai înalte.
Punându-ne toată speranţa în prieteneasca sprijinire a Ilustrităţii Tale,
îndrăznim a ne ruga:
Ca Ilustritatea Ta să nu pregeţi a Te osteni cu această rugăminte la
Excelenţa Sa, d-l. ministru de Justiţie al Ungariei, şi a-l ruga, în numele nostru,
ca să se îndure a sprijini cauza celor douăzeci şi doi învinuiţi pentru răscoală,
67
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şi a esopera70 la Majestatea Sa Sacratissimă cesară şi regească Apostolică, agraţierea lor.
Nepos, în 6 decembrie 1867.
Ilustrităţii Sale, domnului Alexandru Bohăţiel de Soós-Mezö71, căpitan
suprem al Districtului Năsăud, ca deputat dietal în Pesta.
Umilita rugare a reprezentanţei comunităţii Nepos, în numele celor
douăzeci şi doi de locutori ai săi învinuiţi de crima răscoalei de pe teritoriu de
ceartă cu Iadul, Pintic şi Dumitra, prin care se roagă de sprijinirea suplicei lor,
dată prin avocatul Adám Lazár, din Mureş-Oşorheiu, la Sacratissima ces. reg. şi
Apostolică Majestate şi aflătoare la înaltul Minister de Justiţie, spre propunere.
(Idem, fond Mureşan Ioachim, d. 76, f. 1).

15.
Ilustrisime Domnule Căpitan Suprem!
De când a început cearta cunoscută între noi şi între vecinii noştri saşi
pentru terenul dintre hotarul nostru şi dintre hotarul lor de la Someş până la
muchia dealului, totdeauna Magistratul din Bistriţa, ca autoritate politică şi
judecătorească, şi-a apărat pe subordonaţii săi cu toate mijloacele şi înaintea
tuturor oficiilor superioare, şi noi cătarăm să suferim cele mai mari nedreptăţi,
numai din cauza că, necum să fi fost cândva apăraţi de autorităţile noastre
super-ordinate, dar nici nu avurăm în timpurile de mai-ante nici un reprezentant cunoscător de legi.
Acum însă, după multă trudă şi cheltuială venind lucrul pe calea legii,
noi suntem constrânşi a ne îngriji de conservarea rezultatelor ce ni le-am câştigat pe calea dreptului, cu atât mai tare că, contrarii noştri chiar în zilele trecute au trimis una deputaţiune la Pesta şi Viena, sub conducerea avocatului lor,
cu scop de a seduce pe înaltul regim la fapte violatoare de drept.
Experienţa cea tristă din anii trecuţi ne face să ne temem, ca nu cumva
prin informaţiuni false să devenim iarăşi asupriţi cu dreptul în mână.
Astfel, ne-an determinat a face prin avocatul nostru din Mureş Oşorhei
toţi paşii spre a rămâne nevătămaţi în dreptul câştigat.
L-am rugat pe avocat să ne facă patru suplici72 şi anume, către Excelenţa
Sa, domnul comisar regesc, către înaltul Minister de Interne, către înaltul
Minister de Justiţie şi către Dietă şi l-am îndrumat, ca la fântâni73 ajutătoare,
la suplicele noastre date la Majestatea Sa deducţiunea istorică a Ilustrităţii
Tale, ca comisar aulic de împăciuire şi la interpelaţiunea contra Guberniului
Ardealului, dată la Dieta din Sabii.
Pe lângă aceşti paşi însă am cugetat a fi cu scop ca Ilustritatea Voastră
să binevoiţi a vă ocupa scaunul în Casa Magnaţilor din Pesta, ca de cumva,
70
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înaltele locuri ar avea trebuinţă de informaţiuni mai de aproape, ca cel mai
bine informat să puteţi avea bunăvoinţa de a îndrepta părerile, ce poate s-ar fi
format în timpul din urmă, prin stăruinţa contrariilor noştri.
Încât pentru noi, ne rugăm să binevoiţi a nu ne judeca aspru dacă
îndrăznim a vă oferi atât spesele de călătorie cât şi diurnele şi banii de quartir
câţi sunt demăsuraţi74 pentru un deputat dietal în Pesta, în timpul cât veţi fi
acolo, ca aşa, şi avocatul nostru cu deputăţiunea ce ar conduce, să aibă pe cel
mai sigur sfătuitor în cauza aceasta.
Deşi poate un astfel de pas ar veni la părere în contrazicere cu ţinuta
noastră şi a alegătorilor din District faţă cu Dieta din Pesta, totuşi noi ne vom
îngriji de timpuriu ca prea stimata persoană a Ilustrităţi Tale să rămână neatinsă de organele de publicitate naţională română şi vom stărui în tot chipul a
împlini toate cele ce aţi binevoi a ne sfătui şi impune, cu cea mai mare acurateţe.
Nepos şi Feldru, în 6 iulie 1869.
În numele comunităţilor:
Feldru: x Ioan Marti; x Ioan Pinctican; x Nichita Cute; x Ioan Găină; x
Ioan Pop Sandu; x Toader Marti; Ioanea Popi; Vasile Neamţu; Pavel Costinaş;
Gavril Ilieş; Toader Uiuiu; Arten Scridon; Toader Scridon; Alexa Oniţiu,
jude comunal; Gabriel Pop, posesor; Ştefan Sofronie; Filip Ţolan; Macavei
Sângeorzan, notar comunal.
Nepos: Gavril Login, jude comunal; Nechita Ani; Iosif George; Toader
Crăciun; Larion Botta; Filip Login; Toader Pop; Toma Maniu; x Dionisie Lup;
Petre Popiţan; Ion Login; Damian Botta; Benedec Rognean; Toader Pop; Petre
Angheluş; Vasile Dumitru; Anton Botta; Ion Oproaie; x Macedon Cifor; Ion
Marichi.
(Ibidem, d. 76, ff. 101–102).

16.
Inclit Prezidiu Districtual!
Din preţuita dispoziţiune dtto. 13 iulie 1869, nr. 446, care ni s-a publicat
în comunitatea noastră am aflat umilit subscrisa reprezentanţă comunală, cum
că Ilustritatea Sa, Domnul căpitan suprem, în stimata inviaţiune dtto. Clusiu,
8 iulie 1869, nr. 400, a plecat din acea părere, că doar comunitatea noastră ar
fi câştigat posesiunea terenului de ceartă cu comunitatea Iaad, numai prin
rezoluţiunea Inclitei Judecătorii Singulare Măgheruş, dtto. 3 mai 1869, nr. 466.
polg., iar Excelenţa Sa, domnul comisar regiu pentru Ardeal, la simpla arătare
a contrariilor noştri la proces, a dat înalta ordinaţiune dto. 7 iulie 1869, nr. 445.
Pres. Nici despre acea ordinaţiune a judecătoriei nu a avut cunoştinţă.
Spre a delătura însă orice îndoială, îndrăzneşte umilita subscrisă reprezentanţă comunală a aduce la cunoştinţa Inclitului Prezidiu Districtual, cum
că noi, posesiunea locurilor şi a terenului de ceartă cu comunitatea Iaad, o am
74
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avut totdeauna şi am exercitat-o neîntrerupt, necedând nici chiar puterii şi aşa,
şi prin rezoluţiunea judecătorească nu am câştigat nici un drept nou, ci numai
ne-am conservat în posesiune şi consoţii noştri de proces, prin reambularea
liniei judecătoreşti, nu s-au reintrodus în posesiune, ci i-au demarcat între ei şi
între contrarii noştri unele semne de confiniu, care prin decursul câtorva ani,
sau prin voinţa cea rea a altora, s-au făcut mai nerecunoscute.
Deci noua dispoziţiune prezidială nr. 446, dtto. 13 iulie a. c., ne scoate
din ceea ce am posedat, în loc să ne apere între posesiunea noastră, recunoscută
chiar şi de lege, prin rezoluţiunea inclitei judecătorii singulare, dtto. Măgheruş,
3 mai 1869, nr. 466 coleg.
Ne rugăm dar cu toată umilinţa,
Ca Inclitul Prezidiu Districtual să binevoiască a face întrebare despre
starea lucrului la Inclita Judecătorie Singulară din Măgheruş şi, pe baza desluşirilor ce le va primi, să binevoiască a dispune, eventualminte, ca prin organele
administrative să fim scutiţi în posesiunea noastră recunoscută într-o rezoluţiune judecătorească, care între cele formale e întărită şi de Înalta Curte de
Casaţiune din Pesta, prin înalta deciziune din 24 iulie 1869.
Feldru, 29 iulie 1869, reprezentanţa comunală.
Inclitului Prezidiu Districtual în Năsăud
Suplica
Comunităţii Feldru prin reprezentanţa sa legală
Se roagă să se facă întrebare la Inlcita Judecătorie Singulară delegată
în Măgheruş, despre starea cauzei cu comunitatea Iaad, pentru contrubare în
posesiune şi eventualminte, după răspunsul ce va sosi, să se apere în posesiune
şi din partea organelor administrative.
(Ibidem, ff. 122–123).

17.
Illustrisime Domnule!
Cauza în care ai binevoit a ajuta la Înalta Curte de Casaţie, ca să fie
eschişi75 cei preocupaţi din judecători şi prin aceasta, ai esoperat76 favoritoarea
ei decidere şi respingerea cererii de nulitate a contrariilor, se află astăzi la Înalta
Curie77, ca judecătorie supremă.
Tabula regia cu raportul din 23 martie 1870, nr. 2.205 şi cu apelaţiunea
noastră prezentată la Judecătoria Singulară din Măgheruş78 în 29 ianuarie 1870,
nr. 113 civ., a subşternut actele la Curie sub data expediţiei 8 aprilie 1870, şi aşa,
cată să fie acolo şi încă după cum am înţeles de la contrarii noştri, cărora avocatul lor care a şezut vreo două luni acolo, a ajuns încă în mâna sasului, de nou
denumitul Lassel, care, ca membru al fostei Curţi Apelative Săseştidin Sibiiu, a
75
76
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fost eschis în această cauză cu deciziunea fostului Guberniu Regiu din Ardeal,
ca judecătorie supremă, datată 27 septembrie 1870, nr. 1.285, şi aşa, am rugat pe
d-l. avocat Csery ca să ceară eschiderea79 lui la prezidiul Curiei, ca judecătorie
supremă.
Asemenea a fost optiv spre cauza noastră Plecker, la fosta Cancelarie
Regie a Ardealului în sfera politică şi, fiindcă şi autorităţile politice, cu ordinaţiunea fostului Guberniu Regiu pentru Ardeal – Despărţământul Politic, nr. 8.001
din 1863 au fost eschise, ca precumpătate, deoarece şi toţi cei ce lucrară mai înainte la politică ca saşi, în această cauză sau ca referenţi sau ca votanţi, sunt eschişi,
precum fu şi d-l. Popp Alajos la Curtea de Casaţiune şi încă, fără a fi saş de origine.
Plecker a fost votant la Cancelaria Aulică în contra noastră şi în favoarea
saşilor săi, spre a ajuta vigilenţa crudă a lui Reichenstein.
Deci, rugăm pe d-l. avocat Csery, ca şi eschiderea acestuia să o ceară.
Plenipotenţă i-am trimis. Cauza noastră în acte stă bine, precum ştiţi.
Cauza vărărenilor încă va sosi cât de curând la Curtea de Casaţiune.
Ne rugăm cu toată reverenţia să binevoiţi a influenţa la vreun rezultat
bun, ca la Curtea de Casaţiune.
Poate va fi bine a vă consulta şi cu domnii noştri de la Judecătoria
Supremă.
Cu profundă stimă rămânem, rugându-ne umilit de răspuns,
În Feldru, 5 iunie 1870.
Supuşi şerbi, în numele comunităţii, Teodor Rotariu, învăţător normal.
Ilustrităţii Sale
D-lui. Sigismund Pop,
Redactorul ziarului românesc „Concordia”, în Pesta.
(Ibidem, f. 114).

18.
D-le Prefect
Comuna Rebrişoara a avut proces cu comuna Dumitra Mare pentru
regularea mejdei80 pădurii comunale de peste 100 de ani.
Procesul s-a sfârşit în 1904, cu sentinţa de la Curtea de Casaţie din
Budapesta, în favorul comunei Dumitra Mare.
Terenul fost de ceartă s-a movilit conform sentinţei Curţii de Casaţie.
Rebrişorenii, în anul 1914, în timpul legal au reînnoit procesul, dar
până acum nu au avut nici o pertractare.
Dumitrenii folosesc terenul, fost de ceartă, ca pe al lor, făcând lemne de
foc, care le valorizează, ca să poată acoperi spesele casei alodiale81.
Rebrişorenii şi mai înainte au folosit acest teren, dar de la înnoirea procesului au început mai ales a tăia lemne de pe acest teren.
79
80
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În acest an şi mai vârtos, în cete întregi, ies rebrişorenii pe terenul de
ceartă şi duc lemne. Tot de acolo, nu numai comuna Dumitra Mare, ci şi indivizi singuratici din acea comună, folosesc şi duc lemne.
Dumitrenii ieri au prins 11 trăsuri din Rebrişoara şi au escortat pe făptuitori, cu telegile, la Dumitra Mare.
Rebrişorenii au cerut intervenţia miliţiei române, care a escortat la
Năsăud atât pe făptuitorii rebrişoreni, cât şi pe dumitrenii care i-au dus pe
aceştia la Dumitra Mare.
Pentru informaţie au venit cu ei şi notarul din Dumitra Mare şi casarul.
După ce locotenentul, ascultând pe toţi, şi-a câştigat informaţia de
lipsă82, i-a dimis83, cu îndrumarea, ca rebrişorenii să nu mai folosească terenul
fost de ceartă, ci numai dumitrenii.
Cunoscând ţinuta hotărâtă a rebrişorenilor de a nu lăsa una cu capul,
acest teren, pentru dumitreni, şi cunoscând cerbicoşia dumitrenilor de a se ţine
pe punctul de vedere legal, am teama că între aceste două comune vor fi ciocniri sângeroase în cel mai scurt timp.
Ca să se poată înconjura84 aceasta, propun ca teritoriul de ceartă să
fie pus în cel mai scurt timp sub sechestru. După cum am informat, comuna
Rebrişoara a şi înaintat la tribunal cererea de sechestru, aşa, dacă se va ordina
de judecătorie, va fi mai ducător ca scop.
Năsăud, la 1 februarie 1919.
Ioan Şerban, prim-pretor.
(A.N.S.J.B-N, fond Prefectura judeţului Năsăud-subprefect, d. 236/1923, f. 95).

19.
Onoratei comune Dumitra Mare!
După cum mi s-a adus la cunoştinţă, comuna Dumitra Mare ar dori a
se împăca cu comuna Rebrişoara, reprezentată de mine în procesul înnoit referitor la meta hotarelor dintre comune.
În tot cazul ar fi bine ca să se facă o pace stabilă, care să delăture85 pentru
totdeauna ori şi ce dispute între comunele Dumitra Mare şi Rebrişoara, care în
viitor ar trebui să trăiască în cel mai bune relaţii şi să se sprijinească una pe
alta. Trebuie ca să se ia în consideraţie timpul de faţă, în care se vede din toate
că dreptatea a ajuns învingătoare şi toate păcatele şi nedreptăţile trecutului
cer răzbunare şi îndreptare, prin urmare, a sosit timpul suprem, când, pentru
încunjurarea tulburărilor şi pentru rehabilitarea86 populaţiei nedreptăţite din
Rebrişoara e neapărat de lipsă87 a curma divergenţa veche şi a restabili prie82
83
84
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tenia şi buna înţelegere între comunele învecinate. Populaţia din Rebrişoara
nu cere răzbunare ci, pe baza dovezilor produse din procesul vechi şi pe baza
documentelor şi dovezilor câştigate, pentru întreg teritoriul luat cu nedreptul.
În urma acestor, comunic că şi comuna Rebrişoara e aplicată a intra în
pertractări de împăciuire, dar pretensiunea o formulează în următoarele:
Să se statorească linia lui Siskovits din 1766, cea care poate ajunge pe
baza mapelor câştigate la învoirea procesului. Această linie o întăreşte procedura lui Teleki cu „Instrumentum metale”, după care s-a cumpărat teritoriul de
la comuna Dumitra şi s-a predat în faptica folosinţă comunei Rebrişoara, care
a şi folosit continuu teritoriul, până când s-a terminat procesul înnoit acum.
Comuna nu doreşte mai mult, decât să recapete teritoriul cumpărat cu grei
bani, cu considerabila sumă de pe vremuri, adică cu 9.966 florini 40 cruceri.
Acel teritoriu se extinde peste aşa numitul Vârful Dumbrăvii, cunoscut
bine de Dumitra Mare.
În înţelesul acesta, comuna Rebrişoara e aplicată a începe pertractările
de pace şi sperează că şi populaţia din Dumitra Mare, înţelegând spiritul timpului pentru de a putea aranja pe vecie chestia de sub întrebare, se va pune pe
punctul de vedere a dreptăţii şi echibilităţii.
Năsăud, la 8 februarie 1919.
Cu stimă, Dr. Dumitru Hodor, m.p., avocat.
Se adevereşte autenticitatea copiei.
Rebrişoara, la 9 martie 1919.
Petru Moldovan, secretar substitut.
(Ibidem, f. 66).

20.
Proces-verbal
dresat în sala de şedinţă a judeţului Bistriţa-Năsăud în 14 aprilie 1919,
din partea comisiei delegate prin ordinul 1.291 al Consiliului Dirigent – Resortul
Agricultură şi Comerţ din Sibiu, pentru anchetarea şi stabilirea cauzelor de conflict între comunele române de pe Valea Someşului şi între comunele săseşti din
vecinătatea lor, şi pentru mijlocirea unei învoieli, fie definitivă, fie, temporară.
Prezenţi subsemnaţii
Comisia de anchetă s-a înfiinţat în Bistriţa în ziua de 10 aprilie şi după
o consultare cu căpăteniile administraţiei judeţene şi după studierea actelor la
tribunal a stabilit următorul plan de procedare:
În ziua de 12 aprilie am fost chemaţi reprezentanţii comunelor româneşti la Năsăud, iar pe 13 aprilie reprezentanţii comunelor săseşti la Bistriţa,
pentru ca în cadrele unei şedinţe curat informative, să asculte părerile şi să
solveze88 condiţiile sub care ar fi posibil un aranjament paşnic definitiv sau
numai interimar.
88
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În conferinţele acestea s-a expus partidelor necesitatea de ordine superioară şi de siguranţă a statului de a pune capăt neînţelegerilor de veacuri şi,
uitând toate amărăciunile din trecut, să caute cu moderaţiune o soluţiune care
să mulţumească după putinţă ambele partide şi să împace conflictul de interese
economice divergente dintre ele.
Azi, în 14 aprilie la ora 9, s-au prezentat reprezentanţii comunelor din
amândouă taberele şi, după o expunere din partea comisiei a punctelor de
vedere diferite şi după un apel al d-lui. prefect la moderaţiune şi obiectivitate,
s-a procedat la fixarea rezultatelor pertractărilor dintre singuraticele grupuri
de comune care, după natura juridică şi istorică diferită acestei chestiuni, pretind o tratare şi soluţionare separată.
Se prezintă în faţa comisiei reprezentanţii comunei româneşti Rebrişoara
şi a comunei săseşti Mettersdorf (Dumitra Mare); după o pertractare temeinică
se fixează drept rezultat cu următoarele declaraţiuni a partidelor interesate:
Reprezentanţii comunei Rebrişoara, în numele comunei, declară că,
luând în considerare numărul urcat al populaţiunii, considerând insuficienţa
pământului care stă la dispoziţia acestei populaţiuni pentru câştigarea hranei
de toate zilele, pretinde ca întreg teritoriul care se află de partea stângă a
Someşului, până la cumpăna apelor care desparte Valea Someşului de Valea
Bistriţei, să le fie dată în proprietate şi folosinţa netulburată a comunei, atât
în mod definitv, în cadrele reformei agrare, cât mai ales în mod provizoriu, în
anul acesta, fiind aranjarea chestiunii în felul acesta pentru comuna Rebrişoara
o chestie de viaţă.
În nădejdea că dreptele pretensiuni ale comunei vor fi satisfăcute pe
cale administrativă şi în urmă, cadrele reformei agrare declară ca procesul de
proprietate cu comuna Dumitra Mare, reînnoit prin o acţiune înaintată în anul
1914, îl ţine în suspens.
Comuna Mettersdorf roagă înalta stăpânire să fie apărată în posesiunea
netulburată a proprietăţii legal recunoscută prin sentinţe valabile şi a le face
cu putinţă folosinţa netulburată acestui teritoriu, ca păşune şi ca exploatare a
pădurii (Holtzsclag), fiindcă locuitorii din Mettersdorf sunt, de prezent, împiedicaţi cu forţa în această folosinţă, prin locuitorii din Rebrişoara şi Vărarea.
Comuna Mettersdrof este silită să persiste în această pretensiune,
fiindcă teritoriul revendicat de contrarii formează singurul teritoriu de exploatare de lemn de foc şi singurul teritoriu pentru păşunat comun, fără de care, economiceşte, nu poate exista. Comuna îşi rezervă dreptul de a înainta motivarea
detaliată a punctului ei de vedere într-o scriptă deosebită, la mâna comisiei.
Comisiunea, în urma acestor declaraţii categorice şi divergente, fiind
de convingerea că orice învoială definitivă sau interimară este exclusă, declară
ancheta în privinţa acestor comune de încheiată.
După care procesul verbal citit şi aprobat se semnează.
Continuat la trei ore după, cu reprezentanţii comunelor Nepos, de o
parte, Dumira Mare, Pintic şi Jad, de alta.
Reprezentanţii comunei Nepos fac următoarea declaraţie: prin sentinţa judecătoriei delegate din Beclean, nr. 518/1877, precum şi a sentineţelor
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aprobatoare a Curiei de Apel din Târgu-Mureş şi a Curiei din Budapesta, s-a
constat că în anul premergător acestui proces de conturbare în posesiune,
locuitorii din Nepos au fost în posesiunea legiuită a teritoriului de litigiu şi ca
urmare naturală, ar fi fost, ca comunele (sic!) învecinate să pornească proces de
proprietate împotriva comunei Nepos, ceea ce nu a urmat; comuna Nepos, de
atunci şi până azi, este în posesiunea legitimă a întregului teritoriu de pe valea
stângă a Someşului şi până la cumpăna apelor, aşa numita linie Siskovich.
De aceea, considerând şi argumentele de ordin economic care fac din
acest teritoriu pentru comuna Nepos o chestiune de existenţă, declară că nu
poate accepta un alt aranjament, fie definitiv, fie interimar, decât acela care îi
lasă în folosinţa netulburată a întregului teritoriu sus amintit.
Aşteaptă, deci, atât de la reforma agrară, cât şi de la dispoziţiile administrative ale Consiliului Dirigent, ca să fie susţinuţi şi apăraţi în folosinţa
acestui teritoriu.
Comunele interesate Mettersdorf, Pintic şi Jad postează categoric faţă
de afirmaţiunea, că comunele (sic!) învecinate româneşti ar fi fost văduvite în
folosinţa teritoriului până la cumpăna apei.
După cum s-a zis deja faţă de Rebrişoara, comuna Mettersdorf are pe
acest teritoriu locul de lemnărit şi unica păşune comunală, pe care, în decursul
întregului an a păscut toate vitele comunei. Asemenea este pe teritoriul cerut
de contrar unica păşune a comunei Pintic, care, de asemenea, în decurs de
decenii, şi-au ţinut aici, şi numai aici, vitele lor.
Pe partea aparţinătoare comunei Jad a teritoriului reclamat zace proprietatea comunei bisericeşti evanghelice, păşunea pentru vitele tinere a comunei
politice Jad şi unele părţi de pădure, cuprinse planul de economizare silvică89,
mai departe, parcelele proprietate privată a unor locuitori din Nepos, care abia
pe calea comasaţiei îndeplinite între anii 1906–1912 au fost alocate la graniţa
hotarului, pe seama celor din Nepos.
Se poate dovedi prin cărţile funduare că parcele acestea au fost câştigate pe cale de cumpărare, de la vânzătorii din Jad, ceea ce este cuprins în
cărţile funduare ale comunei Jad. Respectivii au plătit dările după aceste locuri
în Jad. Actele de proces înşirate din partea celor din Nepos, pe care noi, mai
îndeaproape, nu le cunoaştem, şi asupra cărora nu ne putem pronunţa meritoric, e imposibil să se refere la teritoriile până la cumpăna apei; de altcum, un
proces de conturbare în posesiune nu poate dărâma întrebarea de proprietate.
Posesiunea legitimă a comunei Jad e dovedită, afară de aceasta, şi prin
o serie întreagă de acuze de prevaricaţiune90, care, în parte, au fost pornite
chiar din partea locuitorilor din Nepos, împotriva propriilor lor consăteni din
Nepos, în faţa primăriei din Jad, fiindcă teritoriul aparţine hotarului Jadului.
O statorire temeinică a stării faptice la faţa locului prin martori nepărtinitori ar dovedi perfecta netemeinicie a afirmărilor contrariilor, dictate numai
din sete după pământ. De altcum, trebuie să fixăm că şi reprezentanţii comunei
89
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Vărarea (Nepos), judele şi un al doilea reprezentant care are proprietate pe
hotarul Jadului, au trebuit să recunoască astăzi că declaraţiile comunelor
noastre, cum că teritoriul din litigiu noi l-am folosit, e corectă, dar dânşii au
lipsă de pământ, au adăugat ei, cerem, deci, ca onorata comisie să constate
aceasta şi din partea sa. Ne rezervăm dreptul de a prezenta o motivare mai
amănunţită în scris.
Primarul comunei Nepos declară că recunoaşterea d-sale. amintită în
declaraţiile comunelor potrivnice e a se înţelege de aşa, că dumnealor au fost
împiedicaţi în parte în folosinţă, prin intervenţia administraţiei şi a jandarmeriei.
Comisia, în urma acestor declaraţii categorice şi divergente, fiind de
convingerea că orice învoială definitivă sau interimară este exclusă, declară
ancheta în privinţa acestui grup de comune de încheiată.
După care procesul-verbal citit şi aprobat se semnează.
Continuat la ora 5 cu comuna Feldru şi Jad.
Reprezentanţii comunei Feldru fac următoarea declaraţie:
Pretindem de la comuna Jad să ne reînapoieze partea de hotar ce a fost
în proces de sute de ani şi care, în timpul din urmă, fără drept, au început a o
folosi şi saşii, şi să se statorească ca linie de hotar cununa dealului, adică linia
Sinkovich, după cum arată mapele alăturate memoriului înaintat Onoratului
Consiliu Dirigent.
Motive:
1. Această parte de hotar din timpul vechi a fost folosită de comuna
noastră, parte prin păşunat, parte prin lemnărit, iar de la proces încoace în
arendă sau pe calea învoielii.
2. Feldru e o comună mare, cu aproape 3.000 locuitori, cea mai mare
parte săraci şi lipsiţi de pământ. Hotarul relativ e mic şi foarte nefructifer.
3. Comuna Jad e o comună mică, în stare materială foarte bună, cu
un hotar nespus de mare şi foarte productiv, care se extinde până deasupra
comunei noastre.
4. Comuna Feldru pretinde terenul sus amintit, cu atât mai vârtos, că
odinioară a fost în proprietatea ei, iar încurcătura cu procesul a făcut-o guvernarea vitregă din trecut.
Pe baza acestor motive şi pe cele expuse în memorandumul nostru,
înaintat deja Consiliului Dirigent, cerem reînapoierea teritoriului până la cumpăna apelor, căci fără de acest teritoriu locuitorii din comună nu pot înainta
economiceşte, dar nici nu pot trăi, şi astfel, în scurtă vreme, vor ajunge la sapă
de lemn.
Reflectând la pretensiunile comunei Feldru, am vrea în general să constatăm, atât în ce ne priveşte, cât şi celelalte comune, ca linia atât de des pomenită de contrarii, a lui Siskovich, ar fi pentru noi cea mai avantajoasă, pentru
că adevărata linie Siskovich a fost circumscrisă prin dealurile cele dintâi, adică,
mai apropiate de râul Someş.
Textul verbal al documentului în chestiune zice: „in primis montium
fluvium Samusium rescipientium cacuminibus locisque ibidem oportunis
ereximus metas”. Toate celelalte linii sunt pentru noi mai dezavantajoase
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ca aceasta, astfel, noi am fi cu restabilirea adevăratei linii Siskovich foarte
mulţumiţi.
În ceea ce priveşte folosinţa, fixăm cu îndestulire ca, cel puţin comuna
Feldru nu ne contestă folosinţa actuală a teritoriului adjudecat nouă prin
proces, deşi trebuie să declarăm afirmaţia că comuna Feldru ar fi folosit mai
înainte acest teritoriu, de neadevărată.
Pentru păstrarea proprietăţii noastre trebuie să invocăm aceleaşi interese de viaţă economică şi să accentuăm că noi, faţă de preţurile joase ale bucatelor din viitor, ne putem susţine numai prin o economie de vite raţională,
aceasta, însă, va fi cu neputinţă dacă ni se vor lua teritoriile de păşunat.
Atragem luarea aminte asupra faptului că în comuna însăşi avem
un mare număr de locuitori fără proprietate, saşi şi români, cărora viitoarea
reformă agrară va trebui să le dea pământ în linia întâi; dacă ar fi să mulţumim
toate pretenţiile ce se ridică faţă de noi din partea comunelor învecinate, nu
ne-ar rămâne din cele 14.000 jug., din care, cea mai mare parte e pădure, o altă
parte păşune, abia 4.000 jug. Comuna Feldru are peste 10.000 jug. hotar, afară
de aceasta, ca şi toate celelalte comune, mari proprietăţi de munţi, care le fac
cu putinţă o economie de vite rentabilă şi care întrece în cuprins proprietatea
comunelor noastre, de mai multe ori.
Comisiunea, în urma acestor declaraţii, în convingerea că orice învoială
este exclusă, declară ancheta în privinţa acestor comune de încheiată.
După care procesul-verbal citit şi aprobat se însemnează.
Continuat la ora 6, cu comunele Jad şi Ilva Mică.
Reprezentanţii din Ilva Mică fac următoarea declaraţie:
Pretindem de la comuna Jad să ne redee partea de hotar numită
Vârfurile, Uşurimea, Tăuşorul, Ciungii şi cele aparţinătoare lor, după linia veche
a lui Sinkovich.
Motive:
1. Comuna încă din timpurile vechi a folosit sus numitul teren, parte
prin păşunare, parte prin lemnărit, deşi a fost în continuu conturbată din partea
saşilor.
2. Comuna Ilva Mică posedă un hotar mic, care e insuficient faţă cu
trebuinţele locuitorilor, iar fără de terenul sus numit, nu poate exista.
3. Sus numitul teren este în imediata apropiere a comunei noastre, aşa
că nici o vită care iese din sat, nu poate să nu păşuneze pe acel teren.
Faţă de aceasta, comuna Jad îşi susţine în întregime declaraţia făcută
faţă de comuna Feldru, cu excepţia că între dânsa şi comuna Ilva Mică nu a
fost nici când proces, şi dacă au folosit cândva cei din Ilva Mică în teritoriul
reclamat, au făcut-o numai pe cale de prevaricare.
Comisiunea, în urma acestor declaraţii, în convingerea că ori ce învoială este exclusă, declară ancheta în privinţa acestor comune de încheiată.
După care procesul verbal citit şi aprobat se semnează.
La ora 7 seara s-au continuat pertractările cu locuitorii din comuna
Borgo Rus, de o parte, comunele Jad şi Dorolea, de alta.
Comisia constată că rezolvirea definitivă a conflictului dintre comunele
108
https://biblioteca-digitala.ro

„Cearta de hotar” sau aspecte ale unui diferend etnic multisecular în privinţa proprietăţii

sus numite cade în competinţa autorităţilor ce se vor institui în urma legii
agrare.
Ce priveşte rezolvirea imediată, comisia e de părere că afacerea e mai
mult o chestie de învoială reciprocă, care poate fi lăsată autorităţilor administrative judeţene.
După citire procesul-verbal s-a încheiat şi subscris la orele 8 seara.
(Ibidem, ff. 78–84).

21.
De la Prefectura judeţului Bistriţa-Năsăud
Către Onoratul Consiliu Dirigent – Resortul Agriculturii

Sibiu

Domnii delegaţi ai guvernului nostru pentru pacificarea diferendului
ivit în primăvara aceasta între Ilva Mică, Feldru, Vărarea şi Rebrişoara, deoparte, apoi între comunele săseşti Dumitra Mare, Jad şi Pintic, de altă parte, în
fine, între Borgo Rus, comună românească şi între Jad, Dorolea, comune săseşti,
vi se face raport special din partea domnilor Dr. Valer Moldovan şi Dl. maior
de jandarmerie Amos Pop, din partea noastră, Vă raportăm următoarele:
1. Atât comunele româneşti cât şi cele săseşti, fiecare afirmă că, fără
teritoriul reclamat, de sub litigiu, nu pot trăi economiceşte. Acest argument
e mai puternic pentru comunele româneşti, care au suflete mai multe şi hotar
mai mic şi loc de cultură foarte puţin, numai grădinile. Pe de altă parte, comunele săseşti au loc de cultură şi păşuni mari, dar ei zic că la numărul mare al
vitelor multe, nu ajunge hotarul lor. Şi acest motiv pare adevărat, deosebirea
este că satele româneşti nu se pot hrăni, iar satele săseşti se pot îmbogăţi rămânând în cadrele de azi cu folosinţa lor.
2. Toate chestiile acestea trebuie să se rezolve deodată cu chestia
agrară, unde trebuie să se admită că şi controversele de hotar dintre o comună
şi alta pot fi regulate prin legea agrară, cel puţin în comitatul Bistriţa-Năsăud91,
comunele şi hotarele amintite, apoi, afară de acelea, Cuşma şi Uifalăul
Săsesc92, Bistricioara93 şi Uifalăul Săsesc, Bileagul94 şi satele învecinate Şerling95,
Şomotelnic96, Sărăţelul cu Crainimătul şi Beşeneul97, apoi, Braşfalăul98 şi Tărpiul,
Sigmirul (Treppen, Schönbirk).
3. Vor mai fi şi alte situaţii analoage în alte judeţe, legea agrară trebuie
să le îmbrăţişeze ca dezlegabile.
91
92
93
94
95
96
97
98

Corect, judeţul Bistriţa-Năsăud.
Corvineşti.
Bistriţa Bârgăului.
Domneşti.
Măgurele.
Simioneşti.
Viişoara.
Azi, Blăjenii de Sus şi de Jos.
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4. Dezlegarea controverselor pe cale judecătorească e uşoară pentru
Rebrişoara, care şi-a înnoit procesul, însă celelalte comune, parte, au pierdut
procesele şi nu le-au mai înnoit, parte nici nu au pornit procese contra saşilor.
Excepţie face numai procesul contra Vărarea pentru conturbare în posesie, pe
care l-au pierdut saşii.
Dar chestia din proces nu acoperă reclamaţiunea întreagă. Pe cale judecătorească poziţia comunelor româneşti e îngreunată prin faptul că documentele funduare nu prea dovedesc pentru români. Altă greutate, ca prescripţia de
a reclama sau de a înnoi procesul ameninţă după legile ungureşti pe români
şi numai aşa s-ar putea ajuta, dacă prescripţia s-ar elimina prin un decret al
Consiliului Dirigent, pe motiv că românii stând de veacuri sub vis major al
unei dominaţiuni duşmănoasă, nu pot fi scoşi şi alungaţi de la validitarea drepturilor în baza prescripţiunei, care în aceste cazuri ar ocroti şi apăra şi, ar da
uitării nedreptatea seculară.
5. Neliniştea în judeţul Bistriţa-Năsăud o fac comunele someşene şi
Borgo Rusul, despre, vi s-a raportat şi se raportează mereu. Soldaţii tineri reveniţi acasă reclamă cu puterea şi dacă trebuie, cu violenţa, teritoriile cu pricina.
Excepţie face numai Năsăudul, care e foarte neliniştit, fără să fie bântuit de
chestie agrară, ci numai de idei sugerate şi aduse acasă de la fronturi şi menagate, poate, şi de mâna ascunsă, care până aci nu s-a putut descoperi, dar poate
căci se va descoperi. Nicăieri jandarmeria nu e necesară astăzi ca în Năsăud. Să
sperăm întoarcerea spre bine.
Bistriţa, la 23 aprilie 1919. Dr. Tripon.
(Ibidem, f. 92).

22.
De la Prefectura judeţului Bistriţa-Năsăud
Către
Onoratul Consiliu Dirigent, Resortul Agriculturii

Sibiu

În legătură cu raportul d-lui. delegat Dr. Valer Moldovan în cauza teritoriilor reclamate de Rebrişoara, Vărarea (Nepos), Feldru, Ilva Mică şi Borgo
Rus, azi am ţinut o convorbire cu bărbaţi conducători a fraţilor grăniceri şi
unanim s-a primit propunerea d-lui. Dr. Vasile Pahone ca să se încredinţeze
executarea deciziunii guvernului nostru în această cauză cu bărbat din acest
ţinut, pentru evitarea speselor şi accesului mai sigur.
Cei prezenţi, în unanimitate, au rugat pe d-l. Dr. Vasile Pahone, comisarul administraţiunii comunelor şi prezindetul fondurilor, să primească angajamentul de a executa decisul amintit.
Domnul Dr. Vasile Pahone a primit fără rezervă această misiune, după
ce domnul subprefect Dr. Scridon, fiind de faţă, a declarat că Domnia Sa nu
poate lua acest angajament de a se executa deciziunea numită, între împrejurările de azi.
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Propun cu tot respectul să binevoiţi a însărcina cu executarea deciziunii
aduse în cauza teritoriilor reclamate şi controversate pe domnul Dr. Vasile
Pahone, prezidentul fondurilor şi comisarul administraţiunilor, care are bună
speranţă că va executa decisul spre mulţumirea şi cu liniştirea celor interesaţi.
Cauza e urgentă. Omul nostru poate aduce decisul cu sine.
Bistriţa, la 8 mai 1919.
Prefect, s.s. indescifrabil99.
(Ibidem, f. 5).

23.
Consiliul Dirigent. Resortul de Agricultură şi
Comerţ. Nr. 1.935 a/919.3 Sibiiu, 8 mai 1919.
Către,
Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud, în Bistriţa
În urma raportului D-voastră. nr. 916.1919 şi a raportului verbal şi în
scris a delegatului nostru şi după ascultarea dorinţelor expuse de deputaţiunea românilor din comunele Feldru, Ilva Mare100, Rebrişoara şi Vărarea şi de
deputaţiunea saşilor din comunele Dumitra Mare, Jad şi Pintic, cunoscând şi
memorandele înaintate de aceste deputaţiuni, decidem:
CONSILIUL DIRIGENT
Nu admite schimbarea prin măsuri administrative a unor raporturi de
drept stabilite prin sentinţă judecătorească, nici a posesiunii scutită de legile în
vigoare, cu atât mai puţin, fiindcă între comunele Rebrişoara şi Dumitra procesul şi acuma este în curgere înaintea Tribunalului din Bistriţa.
Consiliul Dirigent consideră de prima sa datorinţă, susţinerea şi apărarea ordinii de drept şi nu va întârzia să iee, [în] vederea acestui scop măsurile recerute de împrejurări. Declară însă totdeodată, ca în cadrele Reformei
Agrare, care este pe cale a se înfăptui, va considera toate cererile juste ale ţăranilor muncitori de pământ şi că se va nisui101 să saneze102 toate nedreptăţile
trecutului, pe cale legală.
Tuturora care muncesc pământul şi au trebuinţă de el, se va da ocaziunea să-şi spună dorinţele juste şi să le motiveze înaintea comisiunilor ce se
vor institui şi vor lucra la faţa locului. Şi până la înfăptuirea Reformei Agrare,
sfătuieşte comunele interesate să se înţeleagă în mod paşnic, dată fiind posibilitatea, căci reprezentanţii comunelor săseşti au declarat în faţa şefului resortului
de Agricultură şi Comerţ că sunt gata a pune la dispoziţiunea comunelor româneşti mai multe sute de jughere, pe lângă o arendă moderată, comuna Jad, în
special, a oferit 300 jug. spre acest scop.
99

100
101
102

Gavril Tripon, apud. Adrian Onofreiu, Ana Maria Băndean, Prefecţii judeţului Bistriţa-Năsăud
(1919–1950; 1990–2014). Ipostaze, imagini, mărturii, Ed. Charmides, Bistriţa, 2014, p. 42.
Tehnoredactat greşit; era vorba de localitatea Ilva Mică.
Strădui.
Asaneze; să înlăture, să anuleze.
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Înţelegerea paşnică nu va putea prejudeca nici pentru o parte.
Jandarmeriei îi este însă strict interzis a se amesteca în chestiunea de drept
sau posesiune cu titlu de drept, prin tragerea unei linii demarcaţionale care
ar schimba starea de drept sau posesiune cu titlu de drept recunoscută prin
sentinţă judecătorească, ea are să procedeze după îndrumarea ce o va da
subprefectul.
Deciziunea de faţă este a se aplica în mod analog şi la aplanarea diferendului dintre comunele Borgo Rus şi Jad şi Dorolea, şi alte cazuri care s-ar
mai fi ivit.
Pentru şeful resortului, secretar general, Vasile Osvadă, m.p. Şeful secţiei, subscrierea necitibilă.
(Ibidem, f. 4).

24.
Înalt Consiliu Dirigent!
Domnule Ministru!
Delegat din partea D-voastră cu aplanarea în mod provizoriu a diferendului ivit între comunele româneşti Rebrişoara, Vărarea, Feldru, Ilva-Mică
şi Borgo-Rus, deoparte, şi comunele săseşti Iad, Pintic şi Dumitra-Mare, de altă
parte, îmi iau voia să Vă înaintez următorul
Raport
Înainte de a Vă pune în curat cu ceea ce am putut face până în prezent
în interesul cauzei, care este de o însemnătate foarte mare, atât din punct de
vedere al regulării dreptului de proprietate a singuraticilor comune şi, în consecinţă, a regulării dreptului de paşnică folosinţă, cât şi cu deosebire în timpurile în care trăim din punct de vedere a menţinerii ordinii şi liniştii în sânul
poporaţiunii deosebită de limbă şi lege, zic, înainte de a intra expunerea celor
îndeplinite, îmi cer voie a face o scurtă reprivire istorică asupra modului cum
s-a ivit această chestie de controversă în decurs de secole, cum s-a dezvoltat
până astăzi şi în ce stadiu se află în prezent. Cred că fac un serviciu întregii
cauze, care după cum se ştie şi după cum sună şi răspunsul Înaltului Consiliu
Dirigent, dat pe memoriile înaintate de comunele săseşti şi româneşti, va fi
rezolvită în cadrul proiectului-lege de reformă agrară.
Încă de pe la anul 1412 s-au ivit neînţelegeri între comunele amintite
româneşti şi săseşti pentru un teritoriu de păduri şi păşune care cade între
Valea Someşului şi Valea Bârgăului, respectiv, a Bistriţei şi care teren de ceartă
se începe de pe culmea dealurilor, unde se desparte apa în două şi de la care
vârfuri, o parte a dealurilor cade spre apa Bistriţa – spre terenul comunelor
săseşti, iar altă parte spre râul Someş, spre terenul comunelor româneşti. În
mapa alăturată aici linia de către miazăzi reprezintă vârful dealurilor, culmea
despărţirii apei (Wasserscheide), iar linia de către miazănoapte, ţărmul râului
Someş. Terenul aşezat între aceste două graniţe, în întregul lui a fost şi este
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terenul de ceartă între comunele amintite, după cum am zis, încă de la anul
1412.
Pe baza datelor istorice, zic Saşii, întreg acest teritoriu ar fi fost dat poporului săsesc, aşa că ei ar fi venit cu hotarul lor începând de la Ilva-Mică până la
comuna Rebrişoara, până în râul Someş, şi, în consecinţă, comunele româneşti
din partea stângă a Someşului nu ar fi avut absolut nici o parte de pământ.
Dovedeşte adevărătatea acestui fapt, zic Saşii, şi împrejurarea că comunele
româneşti toate au fost aşezate pe ţărmul drept al râului Someş. Întru cât corespund adevărului aceste date istorice, la care se provoacă poporul săsesc, nu
voiesc să mă exprim acum, deoarece ar trebui să scriu un op întreg, constat însă
una, că şi dacă dintru început ar fi primit Saşii tot teritoriul acesta, faptele arată
că în decursul timpurilor acel act de donaţiune – dacă într-adevăr a existat vreodată – nu s-a pactizat aşa cum afirmă poporul săsesc. Ca să nu ne provocăm la
alta, însuşi împrejurarea recunoscută şi de poporul săsesc de astăzi că comuna
Ilva-Mică şi Vărarea sunt situate pe ţărmul stâng a râului Someş, şi că din celelalte comune, Feldru şi Rebrişoara, sunt căşi private cu întreg teritoriul trebuincios de grădini, de arat şi păşunat, pe ţărmul stâng a râului Someş, de când
numai oamenii îşi pot aduce aminte şi că şi ei, tot aşa au auzit de la părinţii,
moşii şi strămoşii lor, combate şi slăbeşte foarte tare afirmarea susţinută de
Saşi, că graniţa dintre ei şi comunele româneşti ar fi râul Someş.
Dar să nu mă depart prea tare de la obiect. Certele şi omorurile, nimicirea vitelor, a sămănăturilor, care s-au întâmplat în decurs de secole, au
îndemnat pe fosta împărăteasă Maria Therezia, care voia să-şi înfiinţeze regimentul său de graniţă din comunele româneşti de pe Valea Someşului şi la care
se înaintau plângerile cu duiumul a Saşilor şi a Românilor, deopotrivă, ca să
stabilească o graniţă statornică între aceste comune, punând capăt neînţelegerilor şi certelor sângeroase de atâtea secole.
Spre scopul acesta s-a trimis din partea Consiliului Aulic de Război din
Viena în anul 1764 o comisiune militară cu misiunea ca, ascultând pe Românii
şi Saşii, să stabilească pretinsa linie de graniţă. Cu această ocaziune Românii
au pretins ca graniţa să fie stabilită pe linia de către miazăzi, începând de la
vârful muntelui Sincu, peste vârful Gros, vârful Lacurilor, Girliş şi vârful Văii
Târgului, până la Piatra Vânătă, ceea ce, în urma plângerilor şi documentelor
produse de Saşi, de la voievodul Stiborius, din anul 1412 şi întărite, la 1414, de
regele Sigismund, nu s-a primit. S-a trimis apoi o altă comisiune, şi nici aceea
nu a putut isprăvi nimic.
La anul 1766, Consiliul oraşului Bistriţa a subscris un document, prin
care cedează o parte din teritoriul de ceartă comunelor româneşti şi cere ca
să se trimită din partea Consiliului Aulic Militar o comisiune, să defigă linia
demarcaţională, însă generalul Siskovits, ca comisar (sic!) guvernial, constată
că hotărârea oraşului Bistriţa, numită „Cesiune”, nu poate să fie luată în serios,
deoarece nu poate fi vorbă de cedare, pe cât timp, Românii trebuie să aibă teritoriu pe malul stâng al Someşului, căci altcum nu pot exista, iar Saşii, prin cesiunea lor, nu uşurează starea comunelor româneşti, ci, din contră, îi despoaie pe
Români şi pe mai departe de existenţa lor.
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El îşi şi motivează părerea sa şi face propunere faţă de stabilirea liniei
demarcaţională. În urma raportului şi propunerii generalului Siskovits a şi ieşit
o comisiune pe faţa locului şi a statorit, cu învoirea tuturor celor interesaţi,
linia demarcaţională. Dar mai târziu, la 1767, Saşii protestează şi contra acestei
linii, însă plânsoarea înaintată de ei nu se ia în considerare, iar împăratul, în
anul 1770, la 9 noiembrie, aprobă propunerea şi stabilirea liniei demarcaţionale
propuse de Siskovits.
Saşii însă nu au fost îndestulaţi nici cu aprobarea împărătească şi după
(ce) certele iar s-au continuat, în mod foarte vehement, a ieşit la faţa locului
însuţi împăratul Iosif al II-lea, la anul 1775, care, convingându-se despre starea
lucrului, a ordonat că are să se primească linia Siskovits şi tot teritoriul ce se ia
de la Saşi, are să fie despăgubit şi are să se plătească Saşilor, iar ca altul să nu
mai formeze obiect de ceartă acest teritoriu, a dispus ca să iasă o nouă comisiune, care apoi prin semne vădite, pietrii, movile, etc., să tragă linia primită
definitiv, conform propunerii generalului Siskovits.
Aşa s-a şi întâmplat, şi comisiunea a ieşit afară, în frunte cu contele
Adam Teleki şi a statorit linia, astfel că a început de la dealul Sincu, a trecut
peste culmile de la dealul Marcului, dealul Trif, a Ştefănesei, groapa Georgesei,
vârful cel Mare, dealul Tăutului, Şesului, Runcului, piciorul Mărului, dealul
Poienii Voinesii, piciorul Cârligăturii, dealul Runculeţului, a Comarnului,
dealul Văii Inaţiu, dealul Runcului, piciorul Frâu, valea Frâu, piciorul Corbului,
piciorul Feţii Runcului, valea Carelor, dealul Carelor, piciorul Tinoasei, valea
Tinoasei, piciorul Pietrii Prihodiştei, valea Mărului, Prihodiştea Rebrişorenilor,
pârâul Podului, Bobieca, valea Şesului, dealul Mierlii, valea Runcului şi dealul
Pietrii, până la Piatra Vânătă.
Linia aceasta a fost aprobată şi de împărăteasa Maria Therezia. În
decursul timpurilor însă, din datele ce ne stau la dispoziţie, se constată că
partidele nu s-au ţinut de ea, nici Saşii, nici Românii, şi abia după vreo două
decenii, iar s-au început neînţelegerile şi certele, nu arareori, împreunate cu
jerfte de vieţi de oameni şi, la anul 1840 s-au apucat din nou de regularea
graniţei dintre aceste comune. Necazul era acuma că nu se putea constata care
a fost linia Siskovits, nefiind amintite expres punctele fixe a liniei, precum
culmea dealului sau partea de sus a piciorului, etc., aşa că baronul Horváth,
preşedintele comisiei esmise să stabilească linia lui Siskovits, o stabileşte foarte
aproape de comunele româneşti, anume pe linia care e indicată în mapa alăturată cu cifrele romane I, II, III-IV. Românii însă nu au fost îndestuliţi cu această
linie, şi aşa s-au început luptele pe viaţă şi pe moarte între Saşi şi Români din
nou, care există până în ziua de astăzi, cu toate că s-au început şi procese între
comunele Rebrişoara, Vărarea şi Feldru, care s-au finit toate cu înfrângerea
Românilor.
Din cele expuse foarte pe scurt, reiese un fapt, şi anume: că Românii,
illo tempore, au fost mulţumiţi cu linia lui Siskovits, dar neştiind-o nici unii,
nici alţii, şi în special Saşii, s-au pierdut urmele liniei lui Siskovits, şi aşa nici
până în ziua de astăzi nu se poate constata cu precizitate unde a putut fi acea
linie a lui Siskovits şi, în fine, că din cauza aceasta, de la începutul secolului
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al XIX-lea, nu se poate vorbi de o folosinţă paşnică şi liniştită, nici din partea
Românilor, nici a Saşilor.
Înaltul Consiliu Dirigent a binevoit a îmi încredinţa mie o rezolvire provizorică a aplanării acestui diferend. Conform acestei încredinţări, am început
pertractările de lipsă cu aceea, că prima oară am chemat la mine, pe ziua de 23
mai, pe reprezentanţii tuturor comunelor interesate şi, după ce le-am explicat
prima oară Românilor, apoi, Saşilor, şi în fine, la ambii deodată, scopul pertractărilor iniţiate în urma încredinţării date, i-am rugat să cerce o cale, care
să ducă la o înţelegere reciprocă, ceea ce mi-au şi promis. În scopul acesta am
ieşit pe faţa locului, prima oară în 30 mai, pe terenul de ceartă dintre comunele Rebrişoara şi Dumitra Mare, unde, după o pertractare continuu, de 7 ore,
contra ploii torenţiale ce căzuse aproape toată ziua, mi-a succes să fac o înţelegere între Dumitra şi Rebrişoara, în forma aceea, ca să folosească provizoriu
terenul de litigiu, aşa ca Românii să folosească din sus în jos (dinspre sud spre
nord), adică de la culmea dealurilor (Wasserscheide) terenul: Valea Suciului,
Valea Runcului şi Valea Rea, iar restul de teren mai mare, ca acesta să-l folosească comuna Dumitra Mare. Această dezlegare provizorie s-a şi primit şi
până astăzi şi folosesc aşa cum s-au învoit.
În 12 a lunii curente am ieşit a doua oară pe faţa locului, pe terenul de
ceartă dintre comunele Pintic şi Iad, săseşti, Vărarea, Feldru, Ilva Mică, româneşti. Cu această ocaziune am avut, ce e drept, timp frumos, dar durere, nu un
rezultat bun sau, cel puţin, satisfăcător. Am întrebuinţat toată forţa oratorică,
de care numai am putut dispune, am adus înainte toate împrejurările, care îi
silesc să ajungă la o înţelegere, am accentuat, că totul e provizoriu, şi cu toate
acestea, nu am putut să ajung la un rezultat satisfăcător şi, dacă voi fi întrebat
pentru ce, iată cum voi răspunde.
Prima oară, atât Românii cât şi Saşii s-au temut că dacă se va stabili o
linie oarecare de vremelnică folosinţă, aceea va rămânea pentru totdeauna, cu
toate că le-am spus că aceea linie nu va prejudeca absolut întru nimic regulării
chestiunii în cadrul legii de reformă agrară.
Iar în a doua oară, fiecare se provoca la terenul de ceartă, ca folosit de
ei de zeci şi peste sute de ani şi fiecare se provoacă la sute de martori, şi aceste
două motive au fost şi sunt aşa de puternice, că nu este în stare putere omenească să le scoată din inima şi sufletul lor.
Văzând că în forma aceasta toate încercările mele vor fi fără rezultat,
am propus să nu pună între ei linie demarcaţională de la ost spre vest, bunăoară, cum se vede linia lui Horváth, ci de la sud spre nord, după norma învoirii făcute între rebrişoreni şi dumitreni. La această propunere, între iedeni şi
feldrihani, iedenii şi ilvanii mici, era cât pe aici să se facă posibilă înjghebarea
unei rezolviri paşnice, însă între pinticani şi vărăreni, nici deloc, deoarece ei au
comun numai o vale, şi pe aceasta nici cum nu o putem împărţi.
Văzând că nici aceasta nu merge, i-am luat pe rând. La recercarea mea,
ilvanii mici mi-au răspuns „că ei nu au avut niciodată ceartă cu iedenii, că ei
folosesc laolaltă teritoriul de ceartă, că tot teritoriul e foarte mic şi pietros, că au
păscut vitele împreună şi voiesc să rămână şi mai departe tot aşa”.
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Am întrebat pe iedeni dacă e adevărat ce spun ei, la ce primarul iedenilor mi-a răspuns cu „da”. La auzul acestor răspunsuri, am declarat „că eu,
stând lucrurile astfel, foarte mă bucur de ţinuta lor, că nici prin minte nu-mi
trece să conturb acest raport bun şi paşnic şi îi rog ca şi pe viitor, în mod provizoriu, să ţină acest raport bun, spre îndestulirea lor şi a Înaltului Consiliu
Dirigent, şi, cu aceasta, am trecut peste ei. Am recercat pe feldrihani şi pe
iedeni. Feldrihnaii au pledat pentru folosinţă comună, despre ce Saşii, nici nu
au voit să auză. Văzând acestea, s-a făcut din partea feldrihanilor următoarea
propunere:
Să folosească Saşii văile: Valea Lespezilor, Pârâul lui Plogár şi Bascuţia,
iar feldrihanii, Ilaşca, Prihodiştea şi Valea Târgului.
La această propunere, primarul Iadului nu a reflectat alta decât, că ce
să se întâmple cu proprietăţile private ce sunt pe văile rămase feldrihanilor? La
ce, am răspuns că acelea au să fie ocrotite, şi, în fine, venind rândul vărărenilor
şi pinticanilor, cu ei am ajuns la înţelegerea că, până la hotărârea ce se va da
din partea Înaltului Consiliu Dirigent pe acest raport, partea din jos, de către
Vărarea, până la movila Dumitrei Mari, să o folosească vărărenii, iar de aici în
sus, pinticanii.
În rezumat, pot spune: că între ilvanii mici şi iedeni, o folosinţă provizorică comună, nu numai ar fi posibilă, ci şi realizabilă, şi tot asemenea, între
rebrişoreni şi Dumitra Mare, precum şi între vărăreni şi pinticani, mai greu
stă lucrul între feldrihani şi iedeni. Cum însă trebuie să fie asigurată ordinea
şi pacea dintre ei, îmi voi lua voia să fac propunerea concretă numai decât,
după ce mai întâi, voi aminti o altă împrejurare, care după cum se va convinge şi Înaltul Consiliu Dirigent, îngreunează foarte tare acest lucru, şi anume:
Din declaraţiile făcute de primarii comunelor săseşti, din toate trei comunele,
mi-am câştigat ferma convingere că încheierea unei învoiri de folosinţă provizorică nu ar întâmpina nici o greutate, luând în considerare că comuna Iad,
în specie, are 17.000 jughere de pământ, pe lângă poporaţiunea ei, de 1.400
suflete, însă nu-i lasă conducătorii lor.
În fruntea lor stau fostul deputat Dr. Schuller, avocatul Dr. Kelp, Dr.
Algatzi şi preoţii. În vorbirile lor, atât de la întrunirea din Bistriţa, cât şi de pe
faţa locului nu au între-lăsat să nu accentueze sus şi tare: „că ei în Mediaş s-au
alăturat la România Mare pe baza hotărârilor aduse la Alba-Iulia” şi că „Înaltul
Consiliu Dirigent, în rezoluţia sa dată pe memorandumul lor sub nr. 1.935 a
accentuat „că nu suferă nici o schimbare faţă de starea de drept a teritoriilor din
chestiune şi că această stare, întărită prin sentinţe ridicate la valoare de drept
şi folosinţă, va susţine-o chiar şi prin întrebuinţarea forţei brahiale”. Ei zic mai
departe, „sunt în folosinţă de sute de ani, şi-au câştigat dreptul şi prin sentinţe
judecătoreşti şi, prin urmare, fac un act de mărinimozitate când ar fi aplicaţi să
cedeze ceva Românilor”.
Acestea sunt toate bune şi frumoase la aparenţă, însă, în fond, nici
deloc. Eu cunosc toată starea lucrurilor, nu numai din procesele cu care m-am
ocupat mai demult, dar şi ca fiu al acestui ţinut şi ştiu din propria-mi experienţă cum se are lucrul, şi ca atare, cum am zis mai sus, zic şi acuma: „că nu au
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drept Românii când pretind întreg teritoriul indicat pe mapa alăturată, nu au
drept şi nu e echitabil ca întreg teritoriul să li se dee lor, dar nici aceea nu stă că
Saşii l-ar fi folosit, fie chiar şi numai un an, în pace şi neconturbaţi, prin urmare,
provocarea lor, la folosinţa de sute de ani nu are nici o bază reală, tocmai aşa
cum nu are nici a Românilor.
Au folosit acest teren după putere. Când Românii au fost mai tari, au
ieşit afară cu bătăi pe Saşi, i-a omorât, le-a tăiat vitele, le-au cosit holdele, mălaiele, iar când Saşii au fost mai tari, au bătut şi omorât ei pe Români, le-au tăiat
vitele, holdele, mălaiele, le-au cosit ierburile şi această stare de forţă brutală s-a
continuat în toate deceniile şi veacurile. Acesta e adevărul. Că ei se provoacă
la adunarea din Mediaş e foarte frumos, nu se pot provoca însă la rezoluţia
Înaltului Consiliu Dirigent, pentru că aceasta nu le dă dreptul.
E adevărat, Înaltul Consiliu Dirigent, că în rezoluţia amintită se zice
aşa după cum zic ei, însă chiar aici e partea cea mai grea a lucrului. Înaltul
Consiliu Dirigent decretează menţinerea ordinei de drept, bazată pe judecăţi
şi folosinţe, observ că nu este putere pământeană şi nu există acel om care să
poată constata aceea ordine de drept şi folosinţă, nedisputaveră, pe care ai
putea-o aduce în legătură cu oarecare parte din teritoriul de ceartă, fie aceea
cât de neînsemnată.
Saşii afirmă şi dovedesc cu mii de martori, că lor li s-a dat acest teren şi
că îl folosesc de sute de ani, Românii, nu mai puţin, dovedesc cu mii de martori
că lor li s-a dat acest teren şi că îl folosesc de sute de ani. Întreb acum, care e
ordinea de drept, a cărui a fost folosinţa. Dacă eu, sau ori şi cine va fi emis în
locul meu, ieşind la faţa locului, aş voi sau ar voi să menţină ordinea de drept,
conform rezoluţiei Înaltului Consiliu Dirigent, susţin sus şi tare că, pe lângă cea
mai mare bunăvoinţă, nutrind cel mai mare sentiment de drept, va constata,
că chiar această ordine de drept, chiar acea folosinţă accentuată aşa de tare,
nu se poate constata. Chiar această ordine de drept, chiar această folosinţă nu
o ştie şi cunoaşte nimenea, prin urmare, cum se va putea menţine aceea, ce e
necunoscut?
Şi aceasta, Înalt Consiliu Dirigent, provine de acolo că au folosit cu
puterea, când unul, când altul. E fapt că, cu mult mai mult au folosit Saşii decât
Românii, dar aceasta îşi are explicaţia sa în sistemul de guvernare a timpurilor trecute, când Saşii au fost favorizaţi, privilegiaţi chiar, când posibilitatea
folosinţei au determinat-o baionetele jandarmilor ungureşti, iar Românii, vitregiţi veacuri de-a rândul cu sângele lor, numai au putut să conturbe acea stare
de tristă nedreptate şi volnicie. Aşa dar, Înalt Consiliu Dirigent şi Domnule
ministru, conducătorii Saşi nu sunt în drept când fac chestie politică din o
cauză, care trebuie finită pe bază de drept şi equitate şi care se poate aplana
afară ca una sau alta partidă să fie scurtată.
Am ţinut să constat acest fapt, Înalt Consiliu Dirigent, bazându-mă pe
cea mai bună ştiinţă şi conştiinţă, fără cea mai mică părtinire. Şi sunt convins,
că dacă conducătorii Saşilor nu vor amesteca politica în cauza aceasta, ea se va
aplana şi trebuie să se aplaneze, pentru că nu e iertat să mai lăsăm ca să dăinuiască această anarhie de secole, spre nimicirea unora şi îmbuibarea altora.
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Şi acum, să-mi fie permis, Înalt Consiliu Dirigent, dacă e vorba să se
pună capăt acestor certe, dacă e vorba să fie o pace până la executarea legii de
reformă agrară, zic să-mi fie permis a face următoarea propunere, care cred că
va fi absolut justă şi imparţială şi pe care, rog Înaltul Consiliu Dirigent, să o
aprobe, dacă voim să nu producem mari răzvrătiri, cu atât mai vârtos că, fiind
vorba de un timp scurt, vor primi-o fără murmur, şi unii, şi alţii.
Propun anume: ca Înaltul Consiliu Dirigent să decreteze, ca pe timpul
scurt, ce va urma până la aplanarea diferendului dintre comunele săseşti şi
româneşti amintite mai sus, prin executarea legii de reformă agrară, folosinţa
teritoriului de litigiu are să se întâmple în modul următor:
Între comunele Dumitra Mare şi Rebrişoara, să se perpetueze modul de
folosinţă provizorică stabilit în mod paşnic în ziua de 30 mai 1919, aşa că teritoriul de pe văile: Valea Suciului, Valea Runcului şi Valea Rea au să-l folosească
rebrişorenii, iar celălalt teritoriu să-l folosească comuna Dumitra Mare, fără ca
din acest mod sau formă de folosinţă să se deducă la formarea oare-cărui drept
de proprietate.
Între comunele Ilva Mică şi Iad are să se perpetueze modul şi forma de
folosinţă practizată până în timpul de faţă, adică folosind acest teritoriu, care e,
de altfel, şi foarte mic, în comun.
Între comunele Vărarea şi Pintic se stabileşte, în mod provizoriu, că
linia demarcaţională, movila de la Dumitra Mare, cu linia pe de-de-suptul
Poienii Mesteacănului, aşa că şi Faţa Poienii Mesteacănului, pe care astăzi stă
stâna vărărenilor, să treacă la Pintic, apoi cornul şi piatra Ciontului, până la
Dealul Scaun. Partea de către miazăzi au să o folosească pinticanii, iar partea de
către miazănoapte (de către Someş), au să o folosească vărărenii, şi, în fine, cât
priveşte pe feldrihani şi iedeni, să se decreteze folosinţa aşa, ca terenul de pe
văile: Valea Lespezilor, Pârâul lui Polgar şi Boşcuţia să-l folosească iedenii, iar
cel de pe văile Haşca, Prihodişte şi Valea Târgului să-l folosească feldrihanii,
însă luând în considerare că de pe terenul ce îl primesc ei sunt şi proprietăţi
private; acelea să fie scutite, iar pentru celălalt teren de păşune să plătească,
pentru jumătate din acel teren, 10–20 coroane de jugher. Bineînţeles că, în toate
cazurile, modul de folosinţă e provizoriu şi nu prejudecă dreptul de proprietate. Prin stabilirea acestui mod de folosinţă provizorică, aşa cred, că se va
asigura pacea şi liniştea de care aveau lipsă în aceste grele timpuri.
Eu ştiu că poporul săsesc va fi îndestulit, ştiu însă şi aceea că neîndestulirea va fi mare din partea conducătorilor şi că aceştia vor ţipa de durere, nu
pentru că ar fi scurtaţi de Saşi, pentru că au destul, ci pentru că vor zice că li
s-au luat cu puterea avutul lor. Să fie însă liniştit Înaltul Consiliu Dirigent, că
nici atunci când aţi dispune că acest mod de rezolvire să rămână pentru toate
timpurile aşa, nici atunci nu s-ar întâmpla nedreptate Saşilor, ci, din contră, şi
atunci tot Românii ar suferi.
Dar dacă, din consideraţiuni politice, Înaltul Consiliu Dirigent ar afla
de bine ca să stabilească o ordine de drept pe baza unei folosinţe – nu ştiu care
– atunci părerea mea ar fi: Să se decreteze de linie demarcaţională provizorică,
linia lui Horváth, însemnată cu numerii romani I-IV. Cu aceasta Saşii vor fi
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foarte îndestuliţi, Românii, foarte necăjiţi, pentru că li s-ar lua ce e al lor, ce au
folosit, într-adevăr, de zeci de ani, ce au pierdut prin sentinţa ridicată la valoare
de drept, însă neexecutată, dar o companie de militari pusă pe această linie şi
lăsată acolo, până la rezolvirea definitivă, va împiedica, cred eu, măcelurile, ce
altcum, cu tot cazul ar urma. Alt mod de dezlegare nu se dă.
Încât priveşte regularea chestiei în mod definitiv, pentru comunele
someşene şi săseşti, îmi iau voie să Vă propun ca linie demarcaţională, linia
următoare:
Să se înceapă de la hotarul comunei Ilva Mică, vecin nemijlocit cu
hotarul comunei Iad, de la punctul indicat pe mapa alăturată cu litera A. Acest
punct fix se află la Pârâul Văii Strâmba, la „Staniştea de amiază” a iedenilor,
de aici să meargă graniţa spre nord-vest, pe culmea dealului, la piscul 734 ɑ
82, iar de aici să se întoarcă către apus, pe piciorul dealului Budiu, peste piscul
709 şi 683, până la trigonometrul 84, care cade în linia lui Horváth, să se ţină
linia lui Horváth, direcţiunea sud-vestică, până la vârful lui Tranca. De aici,
spre sud, pe „Picioraş”, până la Valea Târgului, unde se întâlnesc cele două
pâraie, care punct de întâlnire e însemnat cu litera B, de aici spre vest, pe Valea
Târgului, unde se întâlneşte cu Valea Girisului, însemnat cu litera C, de aici
peste un picioraş scurt, până la piscul 642, trigonometrul 72, apoi spre sud,
până la piscul 645, şi de aici pe o culme mai joasă, până la Valea Frâului, spre
nord-vest, până la gura Gropii Corbului (Rabengraben), însemnată cu litera
E, apoi spre vest, până la piscul de către ost, nr. 632, adică până la vârful Văii
Corbului, de aici spre vest, în linie dreaptă spre vest, până la Valea Carelor,
care punct de întâlnire e însemnat cu litera F.
Se continuă linia drept la piscul nr. 542, la Piciorul Poienii Blenci, apoi
spre vest, pe părău, până la Valea Tinoasă, care punct de întâlnire e însemnat
cu litera G. Se continuă linia în direcţiunea nord-vestică, la piscul 579, adică în
vârful Văii Pietroasa, apoi pe pârâu, către sud-vest, până la Valea Pietroasa,
punctul însemnat cu litera H. Se continuă apoi linia spre nord-vest, până la
piscul de către sud, nr. 563, numit vârful piciorului Văii Mărului, de aici spre
sud, pe piciorul Văii Mărului, peste piscurile 566, 578, până la culmea despărţirii apei între Bistriţa şi Someş, adică până la piciorul 649, iar de aici spre vest,
tot pe culmea dealurilor (Wasserscheide), peste piscurile 637, până la hotarul
Prislopului, iar de aici linia de graniţă ar merge între hotarul Prislopului şi a
Rebrişoarei, spre nord, până în Someş.
Dacă acum luăm ca linie demarcaţională între comunele româneşti
someşene şi comunele săseşti linia lui Horváth, pe care o acceptează Saşii, ar
câştiga comunele româneşti, şi anume:
Comuna Ilva Mică ar câştiga din hotarul Iadului 230 de jughere păşune
şi tufiş, şi anume, partea dintre punctul de mânecare, litera A, peste piscul 734,
656, 687, şi de aici pe linia Horváth, către nord-vest, până la pârâul Strâmbi.
Comuna Feldru, de la comuna Iad, teritoriul dintre graniţele comunei Ilva
Mică, piscul 744, 749, 709, 683, până la linia Horváth6, în mărime de 500 jughere,
care cad spre nord, apoi terenul de la vârful Trancului, peste litera C, B, piscurile 641, 642, 645, 608, 631, până la linia Horváth, şi îndărăpt, spre ost, pe linia
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Horváth, până la vârful Trancului, în mărime de 680 jughere. În forma aceasta,
piscul 734 e confiniul celor trei hotare, şi anume, Feldru, Ilva Mică şi Iad.
Comuna Nepos, de la comuna Iad, teritoriul de la linia lui Horváth,
piscul 631, 608, 645, până la litera D., şi de aici până la graniţa hotarului
comunei Pintic, până la litera X, şi de aici tot acea graniţă, spre sud, până la
linia Horváth, piscul 636, în mărime de 180 jughere. În acest caz, piscul 645
ar fi confiniul celor 3 hotare: Iad, Feldru şi Nepos. Tot comuna Nepos, de la
comuna Pintic, teritoriul de la litera X, din Valea Frâului spre nord, până la
piscul 636, vârful Taberi, de aici pe linia lui Horváth, spre vest, până la vârful
Poienii Blenci, până la piscul 593, apoi pe piciorul Poienii Blenci, spre sud, până
la piscul 542, şi, spre răsărit, peste litera F, apoi piscurile 636, 632, peste litera
G, până la litera X, în mărime de 850 jughere. Tot comuna Nepos, din hotarul
Dumitrei Mari, de la piscul 542, 567, 593, până la linia lui Horváth, spre vest,
până la Valea Tinoasă; de aici către sud, pe Valea Tinoasa, până la litera G, şi
îndărăpt, spre ost, până la piscul 542, în mărime de 170 jughere. În cazul acesta,
litera G e confiniul ălor trei hotare: Dumitra Mare, Nepos şi Rebrişoara.
Comuna Rebrişoara. De la comuna Dumitra Mare, teritoriul dintre
litera G, la piscul 579, peste litera H, la piscul de sud, 563, şi de aici la piscul
563, de nord, în linie Horváth, apoi pe linia Horváth, spre răsărit, până la Valea
Tinoasă, şi pe pârăul Tinoasa, spre sud, până la litera G, în mărime de 200
jughere, şi, în fine:
Tot comuna Rebrişoara, de la comuna Dumitra Mare, terenul de la
piscul 563, spre sud, pe piciorul Văii Mărului, spre piscurile 566 şi 578, până
la vârful Văii Mărului, adică până la piscul 649, apoi pe culmea dealurilor
(Wasserscheide) către vest, peste piscurile 637, trigonometrul Rucidal, până la
graniţa cu comuna Prislop, de aici spre nord, până la linia lui Horváth, până la
piscul de nord 563, trigonometrul 563, în mărime de 750 jughere.
În chipul acesta ar pierde: comuna Iad, în total 1.590 jughere păşune şi
tufiş; comuna Pintic – 850 jughere, iar comuna – Dumitra Mare, 1.120 jughere,
şi ar câştiga: comuna Ilva Mică – 230 jughere, Feldru – 1.180 jughere, Vărarea –
1.200 jughere, şi Rebrişoara – 950 jughere.
Luând în considerare că comunele româneşti de pe Valea Someşului,
absolut, nu au păşune unde ar putea să-şi pască vitele, că încă de la anul 1412,
stau în lupte pe viaţă şi moarte pentru câştigarea şi susţinerea dreptului de proprietate şi folosinţă exclusivă peste întreg teritoriul de ceartă şi recunoaşterea
acestora din partea autorităţilor judiciare şi administrative.
Luând în considerare că nici judecăţile ridicate la valoarea de drept nu
au fost în stare să fie executate în urma îndârjirii poporului român, îndârjire
provenită tot din periclitarea condiţiunei de existenţă s-au spus adevărul; a
chestiunei de viaţă; luând în considerare ca nerezolvită, această chestie fundamentală, starea abnormală de până acum poate să dăinuiască şi mai departe,
pentru neprevăzute timpuri, şi că aceasta ar fi o mare greşeală pentru binele
comun, sunt de părere ca Înaltul Consiliu Dirigent să primească şi să stabilească
această linie, ca linie demarcaţională între aceste comune pentru toate timpurile. Trimiţând Înaltul Consiliu Dirigent experţi la faţa locului, vor constata
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şi aşa se vor putea convinge că e cea mai justă şi echitabilă aplanare a acestui
conflict de secole, cu deosebire în ce priveşte comunele săseşti Iad şi Dumitra
Mare şi comunele româneşti.
Prin această linie demarcaţională s-ar părea a fi neîndreptăţită singură
comuna Pintic, întrucât din hotarul ei, de aproape 4.000 jughere, ar pierde 850
jughere. Această împrejurare, într-adevăr, condus de sentiment de drept nu-ţi
convine, dar totuşi, dacă cunoaştem împrejurările prima oară, trebuie să constatăm că nu se poate altcum, şi dacă s-ar putea ajuta în altă formă, aceea ar fi
că comuna Pintic să primească păşune de munte de la vărăreni.
Stând lucrul astfel, uşor se poate pune întrebarea, că pentru ce să primească comuna Nepos atâta păşune şi plane de la o comună cu hotar de asemenea puţin? Răspunsul e uşor: pentru că comuna Nepos e acea care pe ţărmul
drept al Someşului are cel mai rău hotar, cea mai puţină şi mai rea păşune,
dintre toate comunele de pe Valea Someşului. Aşa sunt de rele, sterile, dealurile şi coastele de pe ţărmul drept al Someşului, că nu poate să păşuneze omul
aproape nimic, prin urmare, pentru vitele care le au, care sunt multişoare şi
pe care nu le pot duce la munte, cum sunt vacile, viţeii, caii şi porcii, e necondiţionat să aibă păşune lângă comună. Şi că ceea ce zic e adevărat, se vede şi
de acolo că luptele, omorurile, au fost încontinuu în decurs de secole, contra
tuturor suferinţelor, subjugărilor şi maltratărilor, ce a avut să îndure poporul
român şi contra tuturor sentinţelor ce judecătoriile ungureşti le-au adus în
aceste procese.
Aşadar, să nu ne prindă mirarea dacă comuna Nepos ar trebui să primească teritoriul său în detrimentul unei alte comune, care are cel mai mic
hotar dintre comunele săseşti, de la care poate să primească întregire. Încât
priveşte comuna Iad şi Dumitra Mare, aici chestiunea e cu mult mai uşoară, dat
fiindcă aceste comune dispun de hotare foarte mari. Aşadar, Iadul aproape de
17.000 jughere şi Dumitra Mare cam 16.000 jughere. Aceste comune au dat în
toţi anii o parte a păşunelor lor în arendă, neputându-le ei folosi, prin urmare,
exproprierea din hotarul lor, a lor câteva mii de jughere, nimic nu înseamnă.
Şi acum, cum să se execute stabilirea liniei demarcaţionale, în ce mod să
se întâmple exproprierea şi ce efect va produce atât una, cât şi cealaltă întrebare
la poporaţiunea interesată şi amintită până acum, voi răspunde în următoare:
În ce priveşte stabilirea liniei de demarcaţie, trebuie să constat că defigerea unei linii demarcaţionale între singuraticele comune, începând de la sud
spre nord şi, în consecinţă, o aplanare, o împărţire a teritoriului de ceartă în
această formă este astăzi cu totul eschisă din acel punct de vedere, ca pe ţărmul
stâng al râului Someş, aşadar pe teritoriul de ceartă, pe deschizăturile (gurile)
văilor ce înclină spre Someş, sunt averi private, cu căşi, edificii economice, grădini, locuri de arat şi fân, care se folosesc de locuitorii români de zeci şi sute de
ani. Aceste proprietăţi sunt întăbulate pe ei, au fost a moşilor şi strămoşilor lor
şi, prin urmare, împărţind acest teren din sus în jos, adică de la miază-zi spre
miazănoapte, acelea ar trebui să fie din partea uneia sau altei comune expropriate deosebit, ceea ce la nici un caz nu va merge decât cu formale răscoli,
fiindcă nu ai avea unde să-i aşezi şi aşa, economiceşte, i-ai nimici. Aşadar, de
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o expropriere în forma aceasta nici vorbă nu poate fi, în consecinţă, rămâne
numai aceea formă de separare a teritoriilor, pe care am amintit-o mai sus.
O chestie de foarte mare însemnătate este acum întrebarea, cum să se
exproprieze teritoriile amintite, pe lângă contra-valoare, sau nu. După a mea
părere, dacă cunoaştem chestiunea din fundament, atunci răspunsul e foarte
uşor, nu e iertat să plăteşti ceea ce e al tău, ce ţi-a rămas din moşi şi strămoşi, şi
care bun ţi s-a răpit cu forţa, contra căruia vitregia timpurilor nu ţi-a permis să te
aperi, dar de care drept tu nu ai abzis, la care nu ai renunţat, nici plătind cu viaţa.
Aceasta e aşa şi nu altcum. Cum însă chestia aceasta nu ar putea fi
rezolvită nici în cadrul reformei de lege agrară, decât prin expropriere şi cum
numai exproprierea ca atare va fi decretată, şi nu şi chestiunea de drept de
proprietate şi folosinţă, aşa comunele româneşti vor fi îndrumate ca, pentru
ca să nu-şi piardă contra valoarea ce ar trebui să o deie, să pună în curgere
numai decât proces pentru recunoaşterea dreptului de proprietate peste teritoriile acelea, iar suma hotărâtă de contra valoare să fie depusă la judecătorie ca
depozit, până la finalizarea cauzelor, pentru care va trebui să se deleagă o judecătorie specială pentru studierea aprofunzită a cauzei şi deliberare grabnică.
Şi, în fine, trecând la a treia întrebare, ca anume, ce efect va produce
acest mod de dezlegare asupra poporaţiunii interesate, răspunsul, de asemenea, este foarte uşor. La tot cazul, neîndestulător şi plane, nici pentru unul,
nici pentru celălalt.
Românii vor zice că teritoriul întreg a fost al lor, de sute de ani, că ei au
fost aici, ei l-au folosit şi sunt băştinaşii. Saşii au venit aici numai pe la jumătatea
secolului al XIII-lea, şi dacă, veniţi aici, au fost privilegiaţi, li s-a dat pământ
unde au voit şi au luat cu puterea ce au voit, dacă revendicările înaintaşilor de
pe vremuri nu au dus la rezultat, pentru că Românii nu au avut drepturi nicăieri, au fost huiduiţi şi scoşi din toate locurile, dacă judecăţile nu au voit să ştie
de drepturile lor vechi şi dacă acest mod de viaţă a dăinuit prin secole, încă nu
urmează că ei şi-au pierdut dreptul.
Pentru că este un fapt, şi acela e că ei nu le-au recunoscut drepturile şi
privilegiile date de împăraţi, de judecătoriile şi administraţiile de pe vremuri,
în detrimentul şi cu scrutarea drepturilor şi bunurilor lor, ca şi contra tuturor
vitregiunilor soartei, tuturor legilor şi sentinţelor aduse, nu şi-au lăsat folosinţa
şi, cu chiu şi cu vai, cu bătăi şi omoruri, şi-au susţinut neîntrerupt folosinţa
până în ziua de astăzi.
Prin urmare, au dreptul să fie nemulţumiţi, au dreptul să se opună şi
mai bine viaţa, decât fără pământ. Saşii vor fi neîndestuliţi şi vor zice: „noi nu
putem pierde pământul, pentru că ni l-a dat regele care ne-a adus aici, pentru
că înaintea judecăţilor tot noi le-am câştigat, administraţiile timpurilor nouă ni
le-au dat, şi noi l-am folosit, şi apoi dacă timpurile ne-au favorizat pe noi, noi
nu suntem de vină şi, cum să pierdem ceea ce ne-au dat împăraţii, judecătorii
şi administraţiile de mai înainte. Şi, şi saşii au drept. Pentru că e adevărat că ei
au fost privilegiaţi de când au venit, şi Românul, dacă îl chema înaintea legii
pe Sas, pentru nedreptăţile ce-i făcea, nu numai că nu câştiga, ci, pe lângă alte
argumente ad honinem, mai făcea cunoştinţă şi cu aerul cel bun al temniţelor.
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Şi tocmai aceasta îmi place, că ambii se plâng şi nici unul nu e îndestulit. În schimb, constat că adevărul e aşa cum îl spun Românii, prin urmare,
nu e drept ca să se ieie Românilor avutul lor şi să-l deie Saşilor, dar pentru că
Saşii, prin privilegiile primite, l-au avut totuşi pe hârtie şi în parte prin o folosinţă relativă, poate mai prea ponderantă, nu e consult să se ieie de la saşi totul,
ci să se caute calea mijlocie, pe care mergând, ai făcut dreptate şi ai curmat un
rău care durează de secole şi cărui trebuie să-i pui odată capăt. Eu am propus,
D-voastră vedeţi.
Aplanarea dividendului între comuna Borgo Rus şi între comunele Iad
şi Dorolea.
Domnule Minsitru! În 19 a lunei curente, m-am prezentat prima oară
pe hotarul comunei Iad, la orele 9 a.m. Aici au fost de faţă reprezentanţii
comunei Iad şi Borgo Rus, unde, după o capacitare de aproape două ore, partidele s-au împăcat, iar Iedenii au cedat Rusenilor un teritoriu de păşune şi tufiş,
în mărime, după unii, de peste 200 jughere, după alţii, de peste 300 jughere,
ceea ce puţin importă.
Fapt e că le-a cedat acest teritoriu provizoric, că Românii l-au primit,
au fost foarte îndestuliţi pentru durata provizorică, că s-au predat, s-a luat în
posesiune şi pacea provizorică e asigurată.
La orele 2 p.m. m-am prezentat pe hotarul comunei Dorolea, unde am
aflat reprezentaţii comunei Dorolea şi Borgo Rus.
Aici, după ce teritoriul cerut de Borgo Rus formează proprietatea bisericii evanghelice, reprezentanţii ei au făcut cu comuna politică pace, aşa că
predau întreg teritoriul cerut de Ruseni comunei politice Borgo Rus, pe lângă o
arendă anuală după învoire.
La caz, dacă în mărimea arenzii nu s-ar putea învoi, atunci să stabilesc
eu suma, pe care apoi ambele partide o vor primi-o. Până în prezent mi-au
comunicat că, probabil, nu vor avea lipsă de statorirea mea, căci ei se vor înţelge.
Observ că teritoriul cerut s-a arătat de jur împrejur şi predat în seama
Rusenilor. În cât priveşte definitivarea acestei controverse, ca şi aici, să înceteze, odată pentru totdeauna, certele, tulburările seculare. Îmi voi lua voia a
Vă prezenta un raport deosebit cu mapele necesare şi motivat întru toate, mai
târziu.
Şi acum, aştept, Domnule Ministru, că citind acest raport, să aprobaţi
aceea ce am zis, pentru că Veţi ceda, că eu cunosc tot lucrul şi, în consecinţă,
pe bază de drept şi, conform celor zise în rezoluţiunea 1935/919, am lucrat aşa
cum cere ordinea de drept, ori, Veţi dispune altcum, contra legii, contra ordinii
de drept şi contra folosinţei, şi atunci nu cred că Veţi avea liniştea pe care o
doreşte Înaltul Consiliu Dirigent, D-voastră şi noi, cu toţii.
Bistriţa. La 24 iunie 1919. Cu profund respect,
Copiat 1–5 august 1922. Dr. Vasile Pahone.
Macedon Pop, învăţător.
(Idem, fond Ion Costan, d. 5/b, ff. 1–11).
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25.
Consieleratul Agricol al Regiunei VIII
Reşedinţa Dej
Judeţele Solnoc-Dobâca şi Bistriţa-Năsăud
Bistriţa, la 25 aprilie 1920
D-le Prefect!
Cu executarea ordinului 20.393 în cuprinsul regiunei formate din hotarele comunelor Rebrişoara, Vărarea (Feldru, Ilva Mică) şi a comunelor săseşti
Dumitra Mare, Pintic, Iad şi Dorolea s-a ieşit la faţa locului cu întreaga comisiune judeţeană, cu dorinţa fermă de a putea lua măsura în cadrele dispoziţiunilor ordinului de împăciuire şi curmarea unui rău secular, cu onoare vin a
supune cunoştinţei că în cuprinsul acestui teren în litigiu, ţăranii români, din
comunele române sus amintite, fără o justificare cu considerare la efectuarea
unei economii corespunzătoare regiunei locale, au arat şi spart diferite poieni,
atât în văile şi pe dealurile ce în parte le-a fost dat în folosinţă vremelnică pe
1912, cât şi pe acelea ce au fost date saşilor, poieni care, prin starea poziţiunii şi
situaţia lor geografică, sunt menite a ne da păşunea de o folosinţă covârşitoare
existenţei şi economiei noastre naţionale.
Cum aceste fapte s-au petrecut chiar după măsurile generale de ordin
administrativ şi chiar în urma lămuririi şi explicaţiunilor verbale date poporenilor de subsemnatul, cu ocazia unei întreveniri în comuna Rebrişoara, ceea
ce ne îngreună tare posibilitatea tranşării acestei chestiuni aşa de anevoioase.
Respectuos vă rugăm a dispune organelor administrative luarea celor
mai serioase măsuri, ca aceste stări de lucruri să nu se continuie şi a se aplica
cele mai aspre măsuri contra tuturor ce nu respectă măsurile orânduite, ce nu
sunt decât dăunătoare lor şi întregii economii naţionale.
Totodată, doresc a Vă supune că toate aceste stări sunt în bună parte
cauzelor de nelinişte în popor, izvorâte de diferitele interpretări greşite a unor
anumite versiuni în legăturile cu rezolvarea cauzei favorabile în partea românilor şi a mentalităţii greşite, referitor la împărţirea de pământ şi a ordinelor de
lucrare a câmpului, pe care oamenii de rea credinţă caută a le sugera şi aţâţa
contra ordinei şi liniştei de stat.
Primiţi, Vă rog, asigurarea stimei mele.
Consilier agricol, Eugeniu Podoabă.
Pentru autenticitatea expediţiei.
Domniei Sale
Domnului Prefect al judeţului Bistriţa-Năsăud
(Idem, fond Prefectura judeţului Năsăud-subprefect, d. 236/1923, f. 60).
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26.
Nepos-Vărarea
Precum predă primarul comunei Nepos, fostul Consiliu Dirigent ar fi
încredinţat pe d-l. Dr. Moldovan Valer, pe d-l. maior de jandarmi Amos Pop, să
iasă la faţa locului, să constate care este teritoriul de litigiu între comuna Nepos
şi comuna Pintic, în urma căruia sus numiţii au şi ieşit la faţa locului, dar s-au
întors fără să fi făcut oareşicare dispoziţiuni.
În urma acestor domni, tot din încredinţarea fostului Consiliu Dirigent,
a ieşit la faţa locului d-l. Dr. Vasile Pahone, care verbal ar fi fixat linia demarcaţională între comuna Nepos şi Pintic în linia Wasserscheide, de la care, în jos
spre Someş, ar fi fost îndreptăţiţi să-l folosească neposenii. D-l. Pahone însă, în
raportul său făcut în scris, nu această linie a fixat-o de linie demarcaţională, ci
una, alta, cu mult mai înjoasă, respectiv, mai aproape de comuna Nepos.
După fixarea acestei linii, Comisiunea Judeţeană a fixat altă linie, care
nu concade nici cu aceea care a fost fixată verbal din partea d-lui. Pahone, şi nici
pe aceea care ar fi fost fixată în scris; aceasta cade între acele 2 linii. Folosinţa
precum spune primarul din Nepos ar concădea cu linia fixată verbal de d-l.
Pahone, prin urmare, nu concade cu linia fixată de Comisiunea Judeţeană.
Atât Pahone, cât şi Comisiunea Judeţeană au cuprins în liniile lor teritorii aparţinătoare şi comunei Jad, teritoriul aşa numit Valea Frâului, în care se
află un teritoriu de circa 100 jug cadastrale a unor particulari din Jad.
Neposenii au înaintat recurs contra hotărârii Comisiunii Judeţene pe
bază că preţul de arendă ei nu trebuie să plătească, fiind locul teritoriul de
litigiu de care s-au ţinut, cu drept de proprietate strămoşilor, şi că muntele
Suvarosul să nu treacă în folosinţa pinticanilor şi, în fine, ca linia să fie fixată
aşa precum a fixat-o verbal d-l. Pahone. Primarul predă că comuna Nepos are
un teritoriu de 3.272 jug. cadastrale, din care 2/3 părţi este arător, iar 1/3 parte
pădure şi loc steril.
Numărul locuitorilor face 1.650, a familiilor – 347, a invalizilor – 10,
a văduvelor – 25, a orfanilor de ambii părinţi – 8, a orfanilor de război – 46, a
servitorilor – 30, a familiilor care n-au pământ – 44.
În comună sunt: vite mari – 1.000, oi şi capre – 6.000, comerţ şi industrie
nu este, locuitorii se ocupă cu agricultura. Lipsurile de lemne de foc şi lemn de
construcţie au fost acoperite în cea mai mare parte de pe teritoriul de litigiu,
pentru că comuna nu a avut nicicând o atare pădure, din care acele lipsuri s-ar fi
putut acoperi. Teritoriul de circa 100 jug., aparţinător particularilor din Jad, l-a
folosit Toader Dravic, Grigore Lupu, Nicolae Tofan, Gavrilă şi Toader Istrate şi
Ioan Tănuţa, de fânaţ şi arător, în parte, cam de 10 ani încoace. Celălalt teritoriu
din Valea Frâului, aparţinător comunei politice Jad şi a bisericii lutherane din
Jad de la comasaţie încoace, până în anul 1919, n-a fost spart, ci, şi a fost folosit
de păşune pe seama vitelor mari sterpe a locuitorilor din comuna Jad. Arenda
fixată din partea Comisiunii Judeţene, în sumă de 20 coroane/jugher, n-a fost
plătită nimănui, nici pe anul 1919, nici pe anul 1920. Primarul comunei Pintic
susţine că d-l. Dr Vasile Pahone, la faţa locului n-a făcut dispoziţiile verbale
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atribuite lui din partea primarului comunei Nepos şi, după ce s-a terminat oculaţia, la câtăva vreme, a avizat comuna Pintic în scris, care este linia demarcaţională între Jad şi între comuna Nepos. Această linie este aceea care se cuprinde
în raportul d-lui. Pahone înaintat fostului Consiliu Dirigent, de care însă neposenii nu se ţin. Dar nu se ţin nici de linia cealaltă, care a fixat-o Comisiunea
Judeţeană, pentru că ei trec cu folosinţa până la linia Wasserscheide, afirmativă, fixată în mod verbal de d-l. Vasile Pahone.
Primarul comunei Pintic predă că numărul locuitorilor este [...]103.
Jad-Feldru
Subprimarul comunei Jad, Mihail Penteker şi delegatul Mathias
Streffert, în faţa locului, pe teritoriul dintre Jad şi Feldru predau că linia aşa
numită Pahone ar fi fost de la linia aceasta de tot jos, precum se poate vedea şi
din raportul înaintat fostului Consiliu Dirigent. Linia însă hotărâtă din partea
Comisiunii Judeţene a fost Wasserscheide între Feldru şi Nepos. Folosinţa
de astăzi e ca Valea Târgului, adică teritoriul dintre Wasserscheide şi până în
Feldru, stă în folosinţa feldrihanilor, respectiv, acel teritoriu care în partea de
sus se numeşte din partea saşilor Valea Cârlicului, şi partea dintre Feldru, Calea
Târgului.
Valea Târgului cu Valea Cârlicului cu tot, precum afirmă saşii, ar forma
proprietate privată. De la calea aceasta încolo e Valea Prihodiştei, care încă
ar fi avere particulară a locuitorilor din Jad, stă în folosinţa feldrihanilor. În
Gârlici feldrihanii au arat şi semănat cucuruz. De la Valea Târgului, respectiv
Cârligului încolo, spre ost, este situată Valea Prihodiştei, care o folosesc feldrihanii; aci au semănat mai mult ca în Valea Târgului; după aceea urmează Valea
Basca Mare şi Valea Basca Mică şi Valea Polger, care stau în folosinţa saşilor din
Jad.
După aceste văi urmează Valea Obădari, din care o parte este în folosinţa feldrihanilor, care o folosesc pentru păşunatul turmei lor de boi, iar cealaltă parte este în folosinţa saşilor. Pădurile aflătoare pe teritoriul acestor văi nu
beneficiază de nimic.
Reprezentantul comunei Feldru, Grigore Cota şi Artenie Scridon, spun
că d-l. Pahone ar fi dispus ca din Wasserscheide începând, Valea Târgului sau
precum numesc saşii, Cârlicului, Valea Prihodişte şi o parte din Obădari să treacă
în folosinţa feldrihanilor. Până ce Valea Basca Mare şi Valea Basca Mică şi pârâul
Polger şi o parte din Obădari să rămână în folosinţa jedenilor. Linia fixată de
Comisiunea Judeţeană ar concădea întru toate cu aceea fixată de d-l. Pahone,
afară de Valea Prihodiştei, care s-ar fi menţinut pe seama saşilor. Folosinţa nu
merge după linia Comisiunii Judeţene, ci după linia afirmativă verbală a lui
Pahone.
Comuna Feldru are un teritoriu de 10.047 jughere arător, 2.625 – steril,
254 – pădure, 2.372 – păşune, 844 jughere cadastrale. Numărul locuitorilor –
2.972, invalizi – 30, văduve – 18, orfani – 6, de ambii părinţi, familii fără pământ
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– 30. Familii, în total, 600. Servitori – 50, vite cornute – 1.129, dintre care, boi –
600, restul vaci şi viţei, oi, capre – 6.000, porci – 220.
Jad are un teritoriu de 14.249 jughere cadastrale, din care, arător – 1.800,
fânaţ – 4.300, păşune – 2.339 jughere cadastrale. Din teritoriul acesta, străini au,
vărărenii – 244, feldrihanii – 96, ilvani – 12, borgo-suseni – 12 jughere cadastrale. Locuitori sunt 1.600. Familii – 318, orfani – 45, servitori – 38, servitori
străini – 34, familii fără pământ – 86. Insinuaţi sunt 106 persoane. Industrie şi
comerţ nu este. Poporul este agricultor şi se ocupă cu prăşirea vitelor. Familia
care are mai mult pământ are 95 jughere. Media – 20 jughere. Numărul invalizilor – 7. Vite cornute sunt în comună: boi – 496, vaci – 863, vite mici – 670, cai
– 237, porci – 590, capre – 276.
Ilva Mică – Jad
Reprezentanţa comunei predă că ar fi fost la faţa locului d-l. Pahone,
dar dispoziţii nu a luat şi nu a fixat nici o linie demarcaţională între ei/ilveni şi
jedeni. Ilvenii, începând cu anul 1918, din dreptul liniei de graniţă a comunei
politice până la Wassercheide, în nemijlocită vecinătate cu feldrihenii, teritoriul
dintre drum şi locurile feldrihenilor, adică văile Secului, Tăuşorului, Butilului şi
Feţele (Faşa Mare şi Faţa Mică) şi Arşiţa, folosite de feldrihani.
Comisiunea Judeţeană a dispus însă ca linia ce începe la podul de la
Stadiştea de amiază104 până la Vârful Oii, mergând la vârful Dealului Secului,
unde se întâlneşte cu linia feldrihanilor. De la linia aceasta, pe comună şi drum,
folosesc ilvanii pe baza dispoziţiunilor Comisiunii Judeţene, de la acea linie în
sus, spre graniţa politică dinspre Borgo Joseni, folosesc, fără dispoziţii oficiale,
tot ilvenii. Teritoriul ce trece peste dispoziţiile oficiale face circa 500 jughere.
Semănături nu sunt. Teritoriul folosit de ilveni stă din 4 părţi: Tăuşorul Bosarnic,
Pârâul Ilii şi Cuji Bodici. De la cununa de deal încolo, sunt feldrihanii.
Ilva Mică are un teritoriu de 7.000 jughere, din care, arător – 700, fânaţ
– 3.418, păşune – 267, păşune privată – 344, pădure – 2.115; locuitori are 1.600,
familii – 400, familii fără pământ – 20, invalizi – 50, orfani de ambii părinţi – 10,
orfani de război – 20, comerţ nu-i, industrie – o fabrică mare de scândură, unde
lucrează 400 de oameni, în mare parte străini (maramureşeni). Vite cornute,
boi – 400, vaci – 700, oi şi capre – 7.000, porci – 120; drumurile, rele la pădurile
proprii şi din acest motiv comuna gravitează spre Jad. Servitori – 40; locuitorii
se ocupă cu agricultura şi cu prăşirea vitelor.
Dumitra Mare
Primarul din Dumitra Mare, Mihail Thomae predă că în anul 1919, luna
mai, a ieşit la faţa locului, venind dinspre Rebrişoara, d-l. Vasile Pahone, la
locul aşa numit „La pa”, care cade de la Wasserscheide cam la 1 km., între
Valea Mărului şi Valea Sicului şi a probat să facă pace între noi şi rebrişoreni şi
neposeni. Fiindcă pacea n-a succes, a voit a să reîntoarcă, când l-am întrebat
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„e bine dacă nu se aduce nici o hotărâre, atunci noi pe unde să păşunăm cu
vitele noastre”; mi-a răspuns, stând cu faţa către Someş, la stânga, rebrişoreni,
la dreapta, dumitreni, până ce eu mă voi întoarce din Alba-Iulia.
Astfel am crezut că noi (dumitrenii) putem folosi hotarul până în
hotarul Pinticului. Altă vorbă nici atunci, nici mai târziu, n-a fost, până ce a
hotărât Comisiunea Judeţeană. Neposenii n-au fost de faţă şi nici vorbă despre
neposeni n-a fost.
Comisiunea Judeţeană a hotărât însă ca de la punctul 568 să se tragă
linia oblu în jos, în Valea Tinoasei, de la care linia la dreapta, până în hotarul
Pinticului, să intre în folosinţa neposenilor.
Folosinţa neposenilor trece însă cu mult această linie, aşa că noi (dumitrenii), de la Wasserscheide spre Nepos şi Rebrişoara, de abia am folosit ceva,
cu toate că Comisiunea Judeţeană ne-a lăsat Valea Mărului, Valea Pietroasei şi
Valea Tinoasei. Din Valea Mărului nu folosim nimic, pentru că cea mai mare
parte este semănată şi stă în folosinţa rebrişorenilor, din Valea Pietroase folosim
partea de sus, iar partea de jos o folosesc rebrişorenii.
Asupra văilor (Valea Mărului şi Valea Pietroase) până la Wasserscheide
este pădure care ni s-ar rezerva nouă (dumitrenilor); cu toate acestea, încă o
folosesc rebrişorenii .
Dumitra Mare are 10.882 jughere cadastrale, din care, arător – 2.928
jughere cadastrale, pădur – 1.813, iar păşune – 3.314 jughere cadastrale (2/3
părţi în realitate este pădure, 1/3 este păşune), loc steril – 130 jughere cadastrale, râturi – 2.407 jughere cadastrale.
Păşunea de 3.314 jughere cadastrale este păşune şi respectiv, proprietate comunală. Dumitra Mare are 1.677 locuitori, 400 familii. Numărul văduvelor de război este – 9, a orfanilor – 38, a invalizilor – 15. În comună sunt,
vite cornute – 1.340, cai – 312, porci – 396, oi şi capre nu sunt. Comerţ şi industrie nu este. Numărul familiilor fără pământ face 118, peste 50 jughere n-are
nimeni, mediul este 12–15 jughere cadastrale; pământul străinilor (adică din
alte comune) face 800 jughere.
Primarul din Nepos, Silivan Lupu, referitor la teritoriul din Dumitra
Mare, spune că d-l. Pahone, în anul 1919 a decis verbal ca linia dintre neposeni
şi dumitreni să fie Wasserscheide, legată cu Dealul Tinoasei de Jos.
Comisiunea Judeţeană însă a modificat, astfel că a pornit de la punctul
568 până în Valea Tinoasei. Folosinţa nu consună cu dispoziţiile Comisiunii
Judeţene ce s-a menţinut şi se menţine folosinţa din anul 1919, fixată pe linia
Pahone, conform căreia ţărmurele drept din pârâuaşul din Valea Tinoasei ar fi al
neposenilor, iar cel stâng ar rămâne dumitrenilor.
Din partea rebrişorenilor, Dumitru Ilovan spune că în Rebrişoara locuitori sunt 4.000, familii – 800, orfani de război – 151, văduve – 43; teritoriu arabil
– 3.241 jughere, teritoriul total face – 24.201 jughere, din care însă trebuie substrase 6.359 jughere, fiindcă teritoriul acesta este folosit de năsăudeni. Familii
fără pământ sunt 212, servitori – 300, invalizi – 71, mai mult de 50 jughere
n-are nimeni, pădurea face 8.760 jughere, în depărtare de 25 km. de comună,
cu drum rău, aşa că acolo sătenii nu se pot aproviziona cu lemne. Până acum
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rebrişorenii, lipsurile lor de lemne de foc şi lemne de construcţie le-au acoperit
întotdeauna din pădurile dumitrenilor. Industrie, comerţ, nu este în comună;
locuitorii trăiesc numai din agricultură.
Vite cornute şi anume, boi, au 626, vaci cu lapte – 1.170, vaci sterpe –
1.462, cai – 840, oi şi capre – 12.000, porci – 500.
După dispoziţiile d-lui. Pahone, rebrişorenilor li s-ar fi cuvenit Valea
Rea, Valea Runcului, Valea Suciului şi Pârâul Podului, iar dumitrenilor s-ar fi lăsat
Valea Pietroase şi Valea Tinoasă.
Domnul Pahone în scris, a dispus altfel de cum a dispus verbal, anume,
el a mărit porţiunea rebrişorenilor cu Valea Mărului şi cu o parte din Valea
Pietroase.
Comisiunea Judeţeană a dat tot ce a dat Pahone, afară de întregirile
făcute în scris din partea lui Pahone şi anume, a dat Valea rea, Valea Runcului şi
Valea Suciului cu Pârâul Podului, în întregime rebrişorenilor, dar a lăsat în folosinţa dumitrenilor Valea Pietroasa şi jumătate din Valea Pietroase.
Folosinţa însă nu consună cu dispoziţiile Comisiunii Judeţene, ci corespunde cu dispoziţiile făcute în scris de d-l. Pahone, afară de Valea Tinoasa, care
în întregime o folosesc neposenii.
Observaţiune: Atât în Valea Mărului, cât şi în Valea Pietroase, în fundul
văilor curge câte un pârâiaş din care, de regulă, se adapă vitele ce păşunează
pe aici.
Borgo Rus şi Jad
Reprezentanţa comunei Borgo Rus, preotul Flămând şi primarul
Crăciun Băloi predau că Pahone ar fi ieşit la faţa locului şi ar fi intervenit
ca jedenii de bună voie să cedeze un teritoriu potrivit pentru păşune, rusenilor. Jedenii, de bună voie, au şi cedat, începând de la Rechitiş până la graniţa comunei politice, spre Borgo Rus, un teritoriu de 150 jughere. Comisiunea
Judeţeană însă a lărgit acest teritoriu, astfel că mejdea a pus-o la podul de lângă
piatra km. nr. 6, până în coama dealului. Rusenii azi de fapt folosesc până la
această linie. Astfel însă că în poala dealului, din când în când, păşunează şi
vitele şi viţeii saşilor.
Rusenii nu sunt mulţumiţi cu acest teritoriu, ci doresc ca mejdea să fie
strămutată până la halauă, la Dealul Sastiului, până în vârful dealului, adică
în Wasserscheide, la Gârlici. Partea de şes din acest teritoriu reclamat, după
cum afirmă saşii, e teritoriu particular. De la lungul dealului în sus, circa 500
de paşi, este pădure mare, care ar fi pădure comunală a comunei politice Jad.
Comisiunea Judeţeană a fixat arenda per/jugher în 20 de coroane, de plătit
însă, rusenii n-au plătit-o.
Teritoriul comunei Borgo Rus este 1.700 jughere, avere comunală
nu este. Arător – 692 jughere, fânaţ – 813 jughere, steril – 100, păşune – 148;
numărul locuitorilor – 943, familii – 323, invalizi – 11, văduve – 6, orfani de
ambii părinţi – 1, orfani de război – 19, familii fără loc – 63 (persoane, 155). Vite
cornute – 930, dintre care, boi – 280, iar restul, vaci şi viţei. Oi şi capre – 350,
porci – 140, cai – 160. Comerţ şi industrie nu-i. Servitori – 6. Străini care posedă
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teritoriu în hotarul comunei au în total – 60 jughere de pământ. Lemnele de foc
şi de construcţie au fost întotdeauna acvirate105 în pădurile Jadului, pentru că
comuna Rus nu are decât 11 jughere cadastrale pădure proprie.
Borgo Joseni – Jad.
Reprezentanţa comunei politice Borgo Joseni declară că ei reflectează la
Groapa sau Valea Cujipotiei care e situată între drumul care duce din Ilva Mică şi
între culmea Dealul Piciorului Cujilor. Ei nu folosesc azi teritoriul din chestiune,
cu toate că Comisiunea pentru arenzile forţate l-a adjudecat lor. Îl reclamă teritoriul acesta pentru că nu au păşune.
27.
Ad. nr. 1084/1920 C.D.
Noi, Dr. Octavian Prie, secretar general la Culte şi Dr. Josin Boca, secretar
general la Preşedinţia comisiunii de Unificare din Cluj, în virtutea autorizaţiei
din partea Consiliului Secretariatelor din Cluj Nr. 1084/1920 C.D. din 7 august
1920, după ascultarea delegaţilor comunelor interesate, efeptuită în zilele 9–14
august a.c. la faţa locului; considerând hotărârea Comisiunii pentru arendările
forţate, adusă în chestiunea comunelor Rebrişoara, Nepos, Ilva Mică, Borgo
Joseni şi Dumitra Mare, Pintic şi Jad, sub nr. 28216/VIII 1920, din 2 iulie a.c., de
nepronunţată şi astfel, recursurile înaintate din partea comunelor Rebrişoara,
Nepos şi Dumitra Mare, Nepos şi Pintic, şi a comunelor Nepor, Feldru, Ilva
Mică, Borgo Rus şi Jad, şi în fine, a comunei Borgo Joseni, în baza deciziunii
Preşedinţiei Comitetului Agrar nr. 5617 din 22 iulie a.c., de atare, cad sub prevederile al. 1 şi 2 din acea decizie;
Considerând necesitatea de a restabili ordinea şi liniştea între comunele interesate;
Pentru regularea provizorie a folosinţei teritoriului de ceartă între
comunele Dumitra Mare, Pintic, Jad, Rebrişoara, Nepos, Feldru, Ilva Mică,
Borgo Joseni şi Borgo Rus,
Până la finalizarea exproprierii pe baza legii pentru reforma agrară
Decidem
I.
Între Rebrişoara şi Dumitra Mare se menţin liniile fixate de Comisiunea
judeţeană prin decizia nr. 37/1920, a, b, c, din 27 aprilie 1920, cu accentuarea
că pădurile mari aflătoare pe linia aşa numită „Wassenscheide”106, sunt a se
menţine neatinse.
II.
Linia despărţitoare între comunele Dumitra Mare şi Nepos este
aceea, care s-a fixat din partea Comisiei judeţene, cu deciziunea amintită, cu
105
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accentuarea că pădurile mari aflătoare pe aşa numita „Wassenscheide” sunt a
se menţine neatinse şi cu Valea Tinoasa, numai de la pârău, la dreapta, va să zică
numai jumătate, trece în folosinţa neposenilor, iar cealaltă jumătate, pe malul
stâng al pârâului, revine în folosinţa dumitrenilor.
III.
Între comuna Nepos şi Pintic rămâne linia despărţitoare neatinsă, aşa
cum a fixat-o Comisiunea judeţeană prin decizia menţionată.
IV.
Comuna Nepos, din teritoriul Comisiei judeţene nu primeşte nimic şi
teritoriul din aşa numita Valea Frâului trebuie să-l evacueze, în acest teritoriu
linia între comuna Nepos şi Jad merge între mejdea păşunii bisericii lutherane
din Jad şi între mejdea pământelor particularilor din Nepos. Întreg teritoriul
din Valea Frâului, ce se ţine de comuna politică Jad, trece în folosinţa comunei
politice Pintic.
V.
Valea Cirliciului, în întregime, se ia din folosinţa feldrihanilor şi se dă
în folosinţa locuitorilor din Jad. Linia între comuna Feldru şi Jad rămâne aceea
fixată de Comisia judeţeană prin deciziunea menţionată, cu corectura că, linia
se începe la punctul trigonometric 642, mergând pe coama dealului spre est,
până în Valea Târgului, şi aici, pe vale în jos, până la Fata Mare, unde se continuă
aşa cum a stabilit-o Comisiunea judeţeană.
VI.
Linia fixată pentru comuna Ilva Mică rămâne cea fixată de Comisiunea
judeţeană, cu modificarea că Pârâul Iliei, în întregime, trece în folosinţa comunei
Ilva Mică, până la Piciorul Ciungilor.
VII.
Valea Ciungilor în întregime, până în coama dealului ce-o înconjură,
trece în folosinţa comunei Borgo Joseni.
VIII.
Linia fixată de Comisiunea judeţeană prin deciziunea amintită între
comunele Borgo Rus şi Jad se menţine.
IX.
Toate comunele susmenţionate sunt obligate a respecta liniile fixate
prin această deciziune, ca urmare, comunele care folosesc teritoriu peste aceste
linii sunt obligate a lua măsuri pentru evacuarea momentană a teritoriilor
întrecătoare peste aceste linii. Pentru teritoriile date în folosinţă, comunele sunt
obligate a plăti arenda anuală 20 coroane pentru un jugher, şi anume pe anii
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1919 şi 1920 şi pe viitor, până la finalizarea exproprierii. Pentru acele teritorii
care au fost ocupate peste linia fixată de Comisia judeţeană, comunele sunt
datoare a plăti comunelor proprietare ca arendă anuală, şi anume, pentru arătură – 100 coroane, pentru fânaţ – 150 coroane anual pro/jugher, pe anii 1919 şi
1920. Arenzile sunt scadente în 1 septembrie a.c. şi pe viitor, în fiecare an, la 1
septembrie şi sunt a se plăti la primăria comunei proprietară interesată. Sumele
de arendă, atât pentru teritoriul dat în folosinţă de Comisiunea judeţeană, cât
şi pentru teritoriul folosit pe nedrept peste linia fixată, se vor repartiza pe singuratici107 şi se vor încasa din partea primăriilor comunale competente pe cale
administrativă, în modul cum se încasează dările publice.
Suprafaţa teritoriilor folosite se va statori la faţa locului prin o comisiune compusă din primarii comunelor interesate, un expert şi un exmis108 al
Comisiunii judeţene.
Motivare
Deciziunea de mai sus a trebuit să o luăm în vederea restabilirii ordinei
şi liniştii adânc tulburate prin atitudinea comunelor interesate, care, nerespectând liniile fixate ca graniţe între ele şi considerând în multe puncte această
linie ca nedreaptă şi contrarie intereselor lor, s-au dedat la transgresiuni, care
au provocat certuri, bătăi şi chiar sânge omenesc. Prin rectificările de graniţe
a hotarelor a trebuit să restabilim modus vivendi şi având în vedere dreptatea
socială şi constrânşi fiind a face posibil ca fiecărei comune să i se creeze baremi
elementarele condiţii de existenţă, fără a perturba pe altele în felul şi măsura
economiilor de până aci, a trebuit ca rectificările şi modificările făcute în teren,
cu abatere de la hotărârile Comisiei judeţene, să le fixăm în vederea unei statornici linişti între aceste comune.
Astfel, a trebuit să redăm terenul Valea Tinoasa, jumătate comunei
Dumitra Mare, folosită până aici în întregime de locuitorii comunei Nepos.
Asemenea, luând în considerare situaţia comunei Pintic, care în urma terenului
pierdut a fost de fapt greu lovită în dezvoltare, să i se cedeze terenul din Valea
Frâului, iar comunei Jad, teritoriul de pe Valea Cirliciului.
Din ieşirea la faţa locului, din oculaţiuni şi ca expertize, a trebuit să ne
convingem că prin luarea în folosinţă a terenurilor de pe hotarele comunelor
Jad şi Dumitra Mare, acestea nu suferă, deoarece terenurile luate sunt, în rară
parte, departe de comune, au fost şi până aici lucrate sau arendate de locuitorii
comunelor mărginaşe, cărora li s-a lăsat acum în folosinţă, iar hotarul ce le-a
rămas iedenilor şi dumitrenilor este destul, ca pe acela să poată purta acea economie, ce au purtat-o şi până aci.
A trebuit să decidem astfel, deoarece aceste comune fiind comasate şi
au terenuri fructifere, pe care le lucră în mod intensiv şi raţional, se ajutorează
şi cu nutreţ artificial, ceea ce face posibil ca cvantul lor de vite, care întrece recerinţele cultivării pământului, să nu se micşoreze, pe de altă parte, comunele
107
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care au luat terenurile în folosinţă de la Jad, Dumitra Mare şi Pintic, nu au în
hotar păşune, ci numai la munte, aceasta însă poate fi folosită de abia 2 ½ luni
de vară. Acestor comune însă li s-a dat numai minimul necesar pentru existenţă, având în vedere numărul locuitorilor lor şi necesităţile economice, iar
pretensiunile exagerate au fost pretutindeni reduse.
Această deciziune rămâne în vigoare numai până la înfăptuirea
reformei agrare.
Cu executarea ei se încredinţează Prefectul şi Consieleratul Agricol al
judeţului Bistriţa-Năsăud.
Prin publicare s-a ridicat la valoare de drept.
Bistriţa, la 16 august 1920.
Dr. Octavian Prie, m.p.; Dr. Josef Boca, m. p.
(Idem, fond Prefectura judeţului Năsăud-subprefect, d. 236/1923, ff. 147–148).

28.
Tabel nr. 1
Ocupaţiunile de peste linia fixată prin deciziunea adusă şi publicată în
16 august a.c. sub nr. 1084/920 G.N., prin comisarii Consiliului Secretariatelor
din Cluj, d-nii. secretari generali Dr. Octavian Prie şi Dr. Iosif Boca.
De la comuna
Jad
Pintic
Dumitra
Mare

La comuna
Nepos
Feldru
Nepos
Rebrişoara
Nepos

arătură
jug.
stj2
25
1150
68
300
7
1
3
1500

fânaţ
jug
stj2
252
985
532
2
20
499
15
400

păşune
jug
stj2
13
605
220
1300*

pădure
jug
stj2
160
279
1003
-

* 220 jug. 1300 stj.2 de păşune după spunerea Primăriei Nepos, comuna Rebrişoara a folosit-o.

(Ibidem, f. 162).

Tabel nr. 2
Pe baza decisului comisiunii adusă şi publicată în 16 august a.c. sub nr,
1084/920 G.N., prin comisarii Consiliului Secretariatelor din Cluj, d-nii. secretari generali Dr. Octavian Prie şi Dr. Iosif Boca a trecut
De la comuna

Jad

La comuna

Borgo Rus
Borgo Joseni
Ilva Mică

păşune
jug.
228
204
594

stj2
959
1299
1553

păşune de
pădure
jug
stj2
124
-
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De la comuna

Pintic
Dumitra Mare

La comuna

Nepos
Feldru
Pintic
Nepos
Nepos
Rebrişoara

păşune
jug.
74
804
172
400
745
825

stj2
731
850
1156
-

păşune de
pădure
jug
stj2
-

pădure
jug
stj2
45
1263
710
1422
160
560
-

(Ibidem, f. 163).

29.
Proces-verbal
dresat în 4 noiembrie 1920 în comuna Iad
Prezenţi:
Din oficiu: Ioan Şerban, prefect, Ioan Iancu, consilier agricol şi Teodor
Adace, agronom regional.
Din partea comunelor interesate delegaţii mai jos subscrişi.
Obiectul
Cu deciziunea ad. nr. 1084/1920 C.U109. din 16 august 1920 a delegaţilor guverniali, Dr. Octavian Prie, secretar general la Culte şi Dr. Iosif Boca,
secretar general la Prezidenţia Comisiunii de Unificare din Cluj, s-a statorit
folosinţa interimală a hotarului între comunele Iad, Nepos, Feldru, Rebrişoara,
Borgo-Rus, Borgo-Joseni, Ilva-Mică, Pintic şi Dumitra Mare, precum şi arenda
ce este de a se plăti comunelor proprietare pe anii 1919 şi 1920, precum şi pe
viitor, până la finalizarea exproprierii şi anume, anual, 20 coroane (zecelei) per/
jugher, pentru teritoriul dat în folosinţa provizorie, iar pentru teritoriul folosit,
dar care cade peste linia de folosinţă fixată prin această deciziune, pentru arătură, 100 coroane (50 lei) pentru fânaţ, 150 coroane (75 lei), per/jugher.
Conform instrucţiunii nr. 29.326 din 1 august 1920, Secţiunea
Comitetului Agrar Cluj, § 1, autoritatea statoreşte sumele de arendă ce sunt a se
încasa şi, afară de arendă, câte 10 coroane (5 lei) per/jugher, în favorul statului,
pentru acoperirea cheltuielilor făcute cu arendările forţate.
În baza deciziunii amintite Wilhelm Vari, inginer geodezic şi Avram
Liviu, agronom regional, ascultând comunele proprietare şi comunele care au
primit teritoriu în arendă forţată, au făcut lucrările pregătitoare care servesc de
bază la statorirea arenzii şi a taxei per/jugher, de 10 coroane (5 lei).
I
Iad-Borgo-Joseni
Din partea comunei Borgo-Joseni, Alexandru Luncan, primar comunal,
declară cum că păşunea dată în folosinţă comunei Borgo-Joseni prin deciziunea
109

Comisiunea de Unificare.
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delegaţilor guverniali au luat-o în folosinţă în 6 septembrie 1920, în faţa inginerului Vari şi agronomului Avram, prin urmare, comuna Borgo-Joseni este
aplicată a plăti partea de arendă şi taxa ce cade pe timpul de la luarea în folosinţă; pe timpul anterior însă, nu, pentru că mai înainte, precum şi în anul 1919,
acest teritoriu l-a folosit comuna Ilva Mică. Datele măsurişului, conform cărora
terenul dat în folosinţă comunei Borgo-Joseni face 204 jug. 1299 stj2 păşune şi
41 jug. 1057 stj2 pădure, le acceptează, cu observarea că pădurea nu a folosit-o,
şi aşa li s-a dat în seamă, că nici să nu o folosească, prin urmare, după terenul
de pădure nu pot plăti nici arenda, nici taxa.
După 204 jug. 1299 stj2 păşune, face arenda anuală – 4095 coroane per/
jugher, cu 20 coroane, iar taxa de 10 coroane per/jugher, face anual – 2047
coroane 50 fileri, adică comuna Iad, pentru teritoriul dat în folosinţă comunei
Borgo-Joseni are de căpătat arendă pe 1919, de la Ilva Mică, 4095 coroane sau
2047 lei 50 bani, adică douămiipatrusuteşapteleişicinzecibani. Pe anul 1920, de
la comuna Ilva Mică şi Borgo-Joseni, in solidum, 2047 lei 50 bani.
Pentru stat este a se plăti, pe anul 1920, din partea comunelor Ilva Mică
şi Borgo-Joseni, in solidum, 1023 lei 75 bani.
Considerând cum că comuna Borgo-Joseni a folosit terenul dat numai
din 6 septembrie, şi anume numai 6 zile, reprezentantul comunei Borgo-Joseni
oferă pe anul 1920, 1/10, adică, una a zecea parte de arendă şi taxe, şi adică, 204
lei 75 bani arendă şi 102 lei 37 bani, taxă.
Delegaţii comunei Iad, Thomas Frühm, primar, Gierescher Thomas,
senator comunal şi Michael Spich, delegatul săracilor, declară că acceptează
mărunţişul inginerului, precum şi arenda statorită în baza deciziunii delegaţilor guvernului.
După citire şi explicare se subscrie: Alexandru Lunca, primarul
comunei Borgo-Joseni.
Din partea comunei Iad: Thomas Frühm, Thomas Gierescher Tomas,
Michael Spich.
II
Iad şi Nepos
Reprezentanţii comunei Nepos, Silivan Lup, primar, Eugen Rus,
secretar.
Conform măsurişului inginerului, de la comuna Iad s-a dat în folosinţă
provizorie comunei Nepos – 74 jug. 731 stj2 păşune, 41 jug. 1263 stj2 – pădure;
tot comuna Nepos a folosit peste linia fixată prin decisul amintit, dar nu peste
linia fixată de Comisiunea judeţeană, anume – 25 jug. 1150 stj2 arătură, 252 jug.
fânaţ şi 160 jug. – pădure. Pădurea nu a folosit-o comuna Nepos. După celelalte teritorii are să plătească comuna Nepos arendă anuală, câte 20 coroane
de jugher, pe anii 1919–1920, iar pe 1920, şi o taxă de 10 coroane per/jugher,
pentru stat. Prin urmare, 74 jug. 731 stj2, plus 25 jug. 1150 stj2, plus 252 jug = 352
jug., a 10 lei, arendă = 3520 lei, pe 1919–1920, adică, de două ori = 7040 lei, apoi
ca taxă de 5 lei per/jugher, pentru stat, după 352 jug x 5 lei = 1760 lei, pe 1920.
Reprezentanţii comunei Iad acceptează cele de mai sus.
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Reprezentanţii comunei Iad: Thomas Frühm; Johann Gierescher,
Michail Spuc.
Reprezentanţii comunei Nepos: Eugen Rus, secretar; Lup Silivan,
primar comunal.
III
Nepos-Pintic
Reprezentanţii comunei Nepos, cei de la II.
Conform măsurişului inginerului, de la comuna Pintic a căpătat în folosinţă provizorie, prin decisul amintit, comuna Nepos – 400 jug. păşune, 560
jug. – pădure, apoi, peste linia fixată de comisiunea judeţeană, a mai folosit
comuna Nepos 7 jug. arătură şi 2 jug. fânaţ. Pădurea nu a folosit-o comuna
Nepos, prin urmare, pentru teritoriul de pădure comuna Nepos nu este aplicată a plăti arendă. Pentru celelalte teritorii, comuna Nepos are de a plăti după
400 jug. păşune 4.000 lei anual, pe 1919–1920 = 8.000 lei, iar pe 1920, după 7 jug.
arătură, a 50 lei = 350 lei şi după 2 jug. fânaţ, a 75 lei = 150 lei, arendă comunei
Pintic, iar pentru stat, după 409 jug. a 5 lei = 2.045 lei.
Reprezentanţii comunei Pintic, Daichendt Michael, primar şi Martin
Horeth, secretar comunal, accpetează cele de sus, cu observarea că în anul 1919
comuna Nepos a folosit, afară de teritoriul de 409 jug. amintit mai sus, încă un
teritoriu de aproape 100 jughere, şi cu observarea că şi măsuratul inginerului
nu li se pare corect, fiindcă dânşii cred că comunei Nepos i s-au dat în folosinţă
620 jug. păşune, şi în privinţa aceasta îşi susţin dreptul de a contesta ulterior
mărimea adevărată a păşunii predată în folosinţa provizorie a comunei Nepos,
precum şi de a statori mărimea teritoriului folosit de comuna Nepos în 1919,
peste linia de folosinţă din 1920.
După citire şi explicare, se subscrie:
Reprezentanţii comunei Pintic: Martin Horeth, secretar; Daichendt
Michael, primar.
Reprezentaţii comunei Nepos: Eugen Rus, secretar; Lup Silivan, primar
comunal.
IV
Nepos-Dumitra Mare
Reprezentanţii comunei Nepos, tot cei de la nr. II.
De la comuna Dumitra Mare, conform măsurişului inginerului, s-a dat
în folosinţă provizorie comunei Nepos 745 jug. păşune, apoi, peste linia fixată
de comisiunea judeţeană, a mai folosit comuna Nepos 3 jug. 1500 stj2 arătură, 15
jug. 400 stj2 fânaţ şi 220 jug. 1300 stj2 păşune, prin urmare, comuna Nepos are de
plătit comunei Dumitra Mare arendă anuală după 745 = 221 jug. păşune, a 10
lei = 9660 lei, pe 1919–1920 = 19320 lei, apoi, după 3 jug. 1500 stj2 arătură, a 50
lei = 200 lei, apoi, după 15 jug. 400 stj2 fânaţ, a 75 lei = 1143 lei. Mai departe, ca
taxa de 5 lei per jugher, pentru stat, după 986 jug. = 4930 jug., pe 1920.
Reprezentanţii comunei Dumitra Mare, în baza decisului amintit,
acceptează cele de mai sus.
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După citire şi explicare, se subscrie.
Reprezentanţii comunei Dumitra Mare: Michael Thomae, primar;
Georg Bruckner, Michael Berckner, Pop Mitru, delegaţi.
Reprezentanţii comunei Nepos: Eugen Rus, secretar; Lup Silivan,
primar comunal.
V
Dumitra Mare-Rebrişoara
Reprezentanţii comunei Rebrişoara: Bodiu Ioan, primar, Sângeorzan
Nicolae şi Moldovan Nicolae, delegaţi.
Conform măsurişului inginerului, de la Dumitra Mare a căpătat în folosinţă provizorie comuna Rebrişoara 825 jug. păşune; afară de aceasta, peste
linia fixată de comisiunea judeţeană, a folosit comuna Rebrişoara 1 jug. arătură,
20 jug. 499 stj2 fânaţ, în anul 1920. Aşadar, comuna Rebrişoara are să plătească
comunei Dumitra Mare, pentru 825 jug. păşune, arendă anuală de 10lei = 8250
lei, pe 1919–1920, 16.500 lei; apoi, pentru 1 jug. arătură, a 50 lei şi 20 jug. 499 a
75 lei = 1520 lei.
Pentru stat taxa de 5 lei per jugher, după 825 jug+1+20 = 846x5 = 4230
lei.
Reprezentanţii comunei Dumitra Mare, în baza deciziunii delegaţilor
guvernului, acceptează cele statorite mai sus.
Din partea prefectului şi consilierului agricol, concrezuţi110 cu executarea deciziunii nr. ad. 1084/1920 C.U., a delegaţilor guverniali se anunţă
cum că în pădurile mari aflătoare pe linia aşa numită „Wasserscheide” nu
este permis să taie lemne verzi, nici să adune uscături, nici locuitorilor din
Rebrişoara şi nici celor din Dumitra Mare.
După citire şi explicare se subscrie.
Reprezentanţii comunei Dumitra Mare: Michael Thomae, primar;
Georg Bruckner, Michael Berckner, Pop Mitru, delegaţi.
Reprezentanţii comunei Rebrişoara: Bodiu Ioan, primar, Sângeorzan
Nicolae şi Moldovan Nicolae, delegaţi.
VI
Iad-Ilva Mică-Borgo-Joseni
Conform măsurişului inginerului, de la comuna Iad a căpătat în folosinţă provizorie IIva Mică 594 jug. 1553 stj2 păşune, care a folosit-o comuna Ilva
Mică în anii 1991–1920, apoi, tot comuna Ilva Mică a folosit în anul 1919, anul
întreg, precum şi în anul 1920, timp de 4 luni şi jumătate, terenul de păşune de
20 jug. 129 stj2, ce s-a dat prin delegaţii guvernului comunei Borgo-Joseni, prin
urmare, şi după acest teritoriu comuna Ilva Mică are să plătească arenda şi taxa
întreagă pe 1919, iar pe anul 1920, 9 din 10 părţi, considerând cum că timpul
păşunatului de vară face 5 luni, şi comuna Borgo-Joseni a luat asupra-şi plata
pentru 15 zile.
110

Încredinţaţi.
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Adică, comuna Ilva Mică are să plătească comunei Iad, pentru teritoriul căpătat în folosinţă pe seama comunei Ilva Mică, cu 594 jug. 1553 stj2, per
jugher, a 10 lei, pe anul 1919 şi 1920, câte 5950 lei, laolaltă, 11.900 lei; pentru
teritoriul dat ulterior în folosinţă comunei Borgo-Joseni, cu 204 jug. 1299 stj2,
Ilva Mică are să plătească comunei Iad pe anul 1919, 2047 lei 50 bani, iar pe anul
1920, după ce comuna Borgo-Joseni, din arenda anuală plăteşte 204 lei 75 bani,
rămâne să plătească comuna Ilva Mică suma de 1842 lei 75 bani.
Taxa de 5 lei per jugher pentru stat, are să plătească comuna Ilva Mică,
odată pentru 594 jug. 1553 stj2 proprii, 2975 lei, iar după 204 jug. 1299 stj2, daţi
în folosinţă comunei Borgo-Joseni, 9/10 parte = 921 lei 38 bani.
Reprezentanţii comunei Iad, precum şi reprezentanţii comunei BorgoJoseni acceptă cele de mai sus.
După citire şi explicare, se subscrie.
Reprezentanţii comunei Borgo-Joseni: Alexandru Duncan.
Reprezentanţii comunei Ilva Mică: Ilie Marcu, primar comunal; George
Leon, Alexandru Sângeorzan, delegaţi.
Reprezentanţii comunei Iad: Thomas Frühm; Johann Gierescher,
Michail Spuc.
(Ibidem, ff. 158–161).

30.
De la Prefectura judeţului Bistriţa-Năsăud.
Prin deciziunea delegaţilor Consiliului Secretariatelor Generale din
Cluj, Dr. Octavian Prie şi Dr. Iosif Boca, secretari generali, adusă în 16 august
1920, sub nr. ad. 1084/1920 C.D., s-a regulat folosinţa provizorie a teritoriului
de ceartă, deoparte între comunele Dumitra Mare, Pintic şi Jad, şi de altă parte
între comunele Rebrişoara, Nepos, Ilva Mică, Feldru, Borgo Joseni şi Borgo Rus,
şi anume, până la finalizarea exproprierii, pe baza legii pentru reforma agrară.
Pentru a face paşii necesari receruţi de legea pentru reforma agrară,
comunicăm comunelor interesate următoarele:
Comunele Rebrişoara, Nepos, Feldru, Ilva Mică, Borgo Joseni şi Borgo
Rus trebuie să-şi înainteze rugare motivată pentru exproprierea teritoriului
necesar ca păşune comunală, conform art. 4 şi 11 a Decretului-Lege şi anume,
prin comisiunea judeţeană, la Comitetul Agrar/art/ 4 Decret 3911/1919.
La rugare se vor alătura extrase din coalele cadastrale, pentru a dovedi
câtă păşune comunală este la hotar.
Tot cu extrase din coalele cadastrale se va dovedi extensiunea păşunii
comunale de la munte.
Ca să se dovedească lipsa de păşune comunală la hotar, trebuie alăturată o conscriere nominală a proprietarilor de vite, însemnând la numele fiecăruia mărimea moşiei şi vitele, după soi şi etate (sub doi ani şi peste doi ani).
Soiul şi etatea vitelor trebuie însemnat pentru că, după uzul de până acum,
vacile şi vitele, apoi viţeii sub doi ani, nu se trimit la păşunea din munţi.
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Teritoriul moşiei fiecăruia pentru aceea trebuie indus în tablou, să se
poată constata câte vite poate ierna fiecare proprietar.
În baza acestor rugări, se va cere prin comisiunea judeţeană prealabila
învoire a Comitetului Agrar pentru expropriere.
După ce se va primi această învoire, Comisiunea Judeţeană va ţine pertractare cu comunele interesate.
La aceste pertractări, comunele Dumitra Mare, Pintic şi Jad încă vor
avea a produce aceleaşi documente.
Afară de documentele amintite, ca cele mai necesare, comunele sunt
îndreptăţite a produce şi alte dovezi cu privire la lipsa de păşune.
Pentru cazul dacă însă vreo comună voieşte a intenta proces de proprietate, atrag atenţiunea primăriilor comunale, asupra dispoziţiunilor § 86–88
Art. XXII ex. 1886, conform cărora primarii sunt răspunzători pentru daune ce
ar proveni comunei în urma procesului intentat, fără de a avea speranţe temeinice de a-l câştiga, şi de aceea, înainte de a da plenipotenţă pentru proces, să
ceară hotărârea comitetului comunal, adusă cu voturile nominale şi alăturândo aceasta, să ceară de la subprefectură, opiniunea jurist-consultului judeţean.
Bistriţa, la 24 noiembrie 1920.
Şerban, m.p., prefect.
(Ibidem, ff. 168–169).

Advokat
Dr. Norbert v. Kuales
Oberfiskal der Freistadt Bistritz111
Komitasoberfiskal112 a. H.
Bistritz
Holtzgasse, 33

31.
Bistritz, am 26/X 1921

Domnule Prefect!
Ca executare a deciziunei ad. 1084–1920 C.U. adusă în 16.VIII.1920 prin
delegaţii guvernului Dr. Octavian Prie şi Dr. Ioan Boca, secretari generali, în
baza pertractării ţinută în Iad la 4 noiembrie 1920, conform ordonanţei 29326
a Secţiunii Comitetului Agrar din Cluj, de la mult onorata prefectură a judeţului Bistriţa-Năsăud s-au statorit ca plătinde următoarele sume de arendă, şi
anume:
I. 1. Borgo-Joseni, comunei Iad, anual: 102 lei 38 bani, pe 1919 şi
1920 = 204 lei 75 bani;
2. Nepos, comunei Iad, anual, 3520 lei, pe 1919–1920 = 7040 lei;
3. Ilva Mică comunei Iad, anual, 7895 lei, pe 1919–1920 = 15790 lei;
4. Borgo-Rus, comunei Iad, anual, 4525 lei, pe 1919–1920 = 9050 lei;
5. Feldru, comunei Iad, anual, 8045 lei, pe 1919–1920 = 16090 lei;
111
112

Fiscal primar al oraşului liber [regesc] Bistriţa.
Fiscal primar comitatens.
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6. Feldru, comunei Iad, anual, 10660 lei, pe 1919–1920 = 21320 lei;
II. 1. Nepos, comunei Pintic, anual, 4250 lei, pe 1919–1920 = 8500 lei.
Dar lichidarea sumei acestea a fost greşită, pentru că comuna Pintic s-a
lichidat ca arendă celor 620 jug. de păşune, care au căzut sub arendarea forţată,
în arenda anuală de 10 lei, pe doi ani, în locul sumei de 12.400 lei, din greşeală,
numai 8500 lei.
În contra decisului acesta, am raportat împrejurarea aceasta d-lui. prefect şi am cerut rectificaţia. D-l prefect a luat raportul nostru la cunoştinţă, a
constat greşeala şi a promis rectificarea erorii.
Deoarece din arendă până azi n-am căpătat nimic, numai 204 lei 75
bani de la comuna Borgo-Joseni şi 3225 lei ca opostea113 arendei de la comuna
Borgo-Rus, ne rugăm să binevoiţi fără amânare a ordona încasarea şi solvirea
sumei lichidate, precum şi continuativei, la mâna noastră.
Cu toată stima,
Comunele Iad şi Pintic, reprezentate prin: Dr. Norbert de Kuales,
advocat.
(Ibidem, f. 222).

32.
Mult Onorat Domn Prefect al judeţului Bistriţa-Năsăud

Bistriţa

Subsemnaţii locuitori ai comunei Nepos, plasa Rodna-Veche, judeţul
Bistriţa-Năsăud, având făcute părţi din partea primăriei comunale pe Valea
Frâuă, în locul unde am avut şi anul trecut, care părţi, unele sunt sămânate cu
orz şi cucuruz, altele sunt lăsate pentru cosit, în anul acesta, în urma deciziunii
Comisiunii de Expropriere, cad peste linia de hotar între noi şi Saşi, rugăm
pe Mult Onoratul Domn Prefect să binevoiască a interveni pe lângă Domnul
Comandant al Regimentului 100 Infanterie, să ne permită a folosi pe anul
acesta acele locuri, baremi până când vom strânge roadele cultivate.
Subsemnaţii fiind aproape toţi oameni cu puţină avere şi având puţin
lucrat în alte părţi, am fi aproape să pierim de foame dacă mult Onoratul Domn
Prefect nu ar interveni în cauză, pe lângă aceea, am lucrat la ele cu multă trudă
şi nizuinţă, crezând că le vom folosi ca şi în anul trecut.
Declarăm că noi nu le-am fi lucrat, dacă primăria comunală nu ne-ar fi
permis să le lucrăm, iar primăria comunală atunci nu a ştiut că aceste părţi vor
cădea peste linia de hotar între noi şi Saşi, după cum nu au căzut în anul trecut.
Se notează că acel teritoriu în care se află aceste locuri este arendat de la
comuna Jad, de către D-l. Locotenent-Colonel Obşanesci, ajutorul comandantului de regiment, Reg. 100 Infanterie.
Sperând că umilita noastră rugare va fi luată în considerare de Mult
Onoratul Domn Prefect, rămânem,
113

Suma cuvenită.
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Nepos, la 12 iulie 1922
Cei mai umiliţi locuitori ai comunei Nepos114.
N.B.
Regimentul 99/100 Infanterie
Către
Prefectura judeţului Bistriţa-Năsăud
La cererea de faţă, cu onoare vă comunicăm următoarele: acest corp a
angajat mai de mult de la preotul din comuna Jad, Johann Gassner, ca păşune
pentru cai, locul care aparţine biserici lutherane din Jad, în apropierea comunei
Nepos. Pe acest loc e drept că era şi vreo 3–4 petece de loc cu nişte semănături;
dar acestea cădeau pe locul angajat de regiment, deci locuitorii nu avea dreptul
a semăna, dacă ştiau că nu e pe locul lor. În prezent regimentul a ridicat caii
de la păşune, deoarece au fost vânduţi, şi cum păşunea era angajată de acest
corp până la 1 octombrie a.c., s-a arendat mai departe mai multor locuitori din
comuna Nepos. Acest corp a trimis înainte un delegat în comună, spre a anunţa
la primărie dacă doreşte să ia în folosinţă păşunea contra cost, până la toamnă,
şi nu a răspuns nimeni.
De faţă se afla şi D-l primar al comunei Nepos şi nu a zis nimic. Atunci
delegatul nostru a angajat-o la alţi locuitori. După câteva zile, face o cerere şi
primarul comunei, că doreşte a lua păşunea să o împartă la locuitori, ori acum
era prea târziu, angajamentul făcut, şi nu se mai putea reveni. Altă soluţiune
nu putem găsi, decât aceşti locuitori să ia înţelegere cu acei la care este arendată
păşunea şi să convină în aşa fel, să le dea voie să-şi ridice bucatele de pe locul
semănat.
Comandantul Regimentului 99/100 Infanterie.
Lt. col. s.s indescifrabil.
(Ibidem, ff. 236–237).

BORDER CONFLICT ("CEARTA DE HOTAR") OR
ASPECTS OF A MULTISECULAR ETHNIC DISPUTE OVER
PROPERTY. DOCUMENTARY CONTRIBUTIONS
– Abstract –
In the first part the author presents a summary of concerns about land-use
conflict between the Romanian localities Rebrişoara, Feldru, Nepos, Ilva Mică and the
Transylvanian Saxon ones: Livezile, Slătiniţa, Dumitra.
In addition the author publishes a set of 32 documents which highlight and bring
new information into this „historical file”, and which pertain to the period before 1918
and after the Union of Transylvania with Romania.
The documents show the struggle of the Romanian localities to bring the conflict
before the judicial authorities, in order to make a decision, as well as the correctness of
114
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the decisions made by the Romanian institutions authorized to implement the Agrarian
Reform in this case after 1918.

LE « CONFLIT FRONTALIER » („CEARTA DE HOTAR”) OU LES
ASPECTS D'UN CONFLIT ETHNIQUE MULTISÉCULAIRE SUR
LA PROPRIÉTÉ. CONTRIBUTIONS DOCUMENTAIRES
– Résumée –
Dans la première partie l’auteur expose une synthèse des préoccupations sur le
conflit foncier entre les localités roumaines Rebrişoara, Feldru, Nepos, Ilva Mică et les
localités des Saxons de Transylvanie: Livezile, Slătinita, Dumitra.
Ensuite l’auteur publie une série de 32 nouveaux documents qui mettent en
évidence et apportent de nouvelles informations dans ce « dossier historique », des
informations qui appartient à l’intervalle avant 1918 et après l’Union de la Transylvanie
avec la Roumanie.
Les documents montrent l’effort des gens de localités roumaines de porter l’affaire
devant les autorités judiciaires, afin de prendre une décision, ainsi que l’exactitude des
décisions prises par les institutions roumaines habilitées à appliquer la Réforme agraire
dans cette affaire après 1918.
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LOCUITORI DIN NEPOS PARTICIPANŢI
LA PRIMUL RĂZBOI MONDIAL
Dorin DOLOGA
În timpul Primului Război Mondial, din localitatea Nepos au fost
mobilizaţi şi trimişi pe front un număr de 166 de soldaţi români. Ca urmare,
156 soldaţi au fost încadraţi la partea activă, iar 10 soldaţi la partea sedentară.
Dintre aceştia 9 şi-au pierdut viaţa în timpul luptelor de pe front, 9 au rămas
invalizi, 14 au dispărut, iar 52 au fost răniţi. În urma celor căzuţi au rămas 10
văduve şi 23 orfani de război1.
Prezentăm în continuare cazurile unor locuitori din Nepos participanţi
la marea conflagraţie de la începutul secolului XX:
ANI PETRU – s-a născut la 11.10.1876; era fiul lui Ani Alexa şi Ani
Maria (născută Salvan). La 15.10.1898 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej, iar la 15.12.1898 a
fost trecut în rezervă2. La 19.11.1900 s-a căsătorit cu Palage Nazaria, născută la
01.10.1879, fiica lui Palage Iosif şi Palage Marina (născută Bota), dar nu a avut
copii împreună cu aceasta. La 20.08.1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul
Regimentului 32 honvezi din Dej şi trimis pe front. La 10.10.1914 este rănit
în timpul luptelor de pe frontul din Serbia. A fost internat într-un spital din
Tirol3 şi diagnosticat cu „lipsa inelarului stâng, contractarea palmară a degetului mijlociu şi mic, consecutiv rănirii metacarpului”. Ca urmare, în anul 1917
este demobilizat şi lăsat la vatră ca invalid de război4.
BELEI TERENTE – s-a născut la 05.07.1878; era fiul lui Belei Savinca.
La 01.10.1900 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul
Regimentului 32 honvezi din Dej, iar la 30.09.1902 a fost trecut în rezervă.
La 17.02.1910 s-a căsătorit cu Angeluş Maria, născută la 21.01.1877, fiica lui
Angeluş Pamfir şi Angeluş Eudochia (născută Lup), dar nu a avut copii
împreună cu aceasta. La 23.08.1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul
1

2

3
4

Serviciul Judeţean Bistriţa-Năsăud al Arhivelor Naţionale (în continuare S.J.BN.A.N.), Fond
personal Leon Bancu, dosar 1, f. 1.
Unii recruţi făceau o perioadă de stagiu militar mai scurtă, iar în anii următori se prezentau la
concentrări periodice.
Azi Tirolul este un stat federal situat în vestul Austriei.
SJBNAN, Fond Invalizi, orfani şi văduve de război, inv. 618, dos. 163, ff. 4, 16, 23.
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Regimentului 32 honvezi din Dej şi trimis pe front, unde a dispărut în timpul
luptelor5.
BOTA ANCHIDIM – era fiul lui Bota Domide Ioan şi Bota Gafta (născută Pop). La 16.02.1893 s-a căsătorit cu Cifor (Istrate) Rafila, fiica lui Cifor
(Istrate) Vasile şi Cifor (Istrate) Elena (născută Urs). Împreună cu aceasta a
avut cinci copii: Niculae – născut la 14.12.1904, Ana – născută la 08.08.1907,
Maria – născută la 08.08.1907, Vasile – născut la 13.11.1911 şi Nazaria – născută la 23.08.1914. În luna septembrie 1916 a fost mobilizat ca soldat în cadrul
Regimentului 32 honvezi din Dej şi trimis pe front. La 19.07.1917 a încetat din
viaţă în spitalul din Nagyszombat6.
BOTA DONISĂ – s-a născut la 22.03.1882; era fiul lui Bota Niculai
şi Bota Maria (născută Vărărean). La 01.10.1904 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej, iar la
30.09.1906 a fost trecut în rezervă, cu gradul de sergent. La 20.01.1900 s-a
căsătorit cu Tămaş Ana, născută la 20.05.1891, fiica lui Tămaş George şi Tămaş
Nastasia (născută Istrate). Împreună cu aceasta a avut doi copii: Donisă –
născut la 25.03.1913 şi Dumitru – născut la 18.11.1916. În timpul Primului
Război Mondial a fost mobilizat ca sergent în cadrul Regimentului 32 honvezi
din Dej şi trimis pe front. La 03.07.1916 a încetat din viaţă, în timpul luptelor de la Karbrechova. Rămasă văduvă, soţia sa, Bota Ana, s-a căsătorit la
28.08.1920 cu Iacob Pop, născut la 10.05.1888, fiul lui Pop Precup şi Pop Irina
(născută Ignat)7.
BOTA DONISĂ – s-a născut la 04.09.1878; era fiul lui Bota Petru şi
Bota Ana (născută Marica). La 01.10.1900 a fost încorporat pentru satisfacerea
stagiului militar în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej, iar la 30.09.1902 a
fost trecut în rezervă. La 28.02.1902 s-a căsătorit cu Angeluş Iedena, născută la
14.02.1874, fiica lui Angeluş Pamfir şi Angeluş Dochia (născută Lup). Împreună
cu aceasta a avut un copil, Laura – născută la 10.06.1907. La 22.08.1914 a fost
mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej şi trimis pe front,
unde, în cursul anului 1917, a dispărut în timpul luptelor8.
BOTA GRIGORE – s-a născut la 17.02.1887; era fiul lui Bota Vicente
şi Bota Dochia (născută Niculai). La 25.11.1904 s-a căsătorit cu Login Aurelia,
născută la 18.03.1884, fiica lui Login Călement şi Login Titiana (născută
Pop). Împreună cu aceasta a avut doi copii: Floarea – născută la 04.11.1906 şi
Ioan – născut la 27.09.1915. La 10.08.1915 a fost mobilizat ca soldat în cadrul
5
6

7
8

Ibidem, dosar 766, ff. 9–11, 14.
Azi Trnava, oraş situat în vestul Slovaciei; SJBNAN, Fond Invalizi, orfani şi văduve de război,
inv. 618, dosar 526, ff. 4–12.
Ibidem, dosar 511, ff. 10–15.
Ibidem, dosar 568, ff. 7, 12–15.
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Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistriţa, iar în luna octombrie
1915 a fost trimis pe front. La 14.05.1916 este declarat dispărut9.
BOTA VASILE – s-a născut la 19.07.1873; era fiul lui Bota Damian şi
Bota Tecla (născută Salvan). La 01.10.1895 a fost încorporat pentru satisfacerea
serviciului militar în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej, iar la 30.09.1897
a fost trecut în rezervă. La 25.02.1898 s-a căsătorit cu Bota Ana, născută la
03.02.1882, fiica lui Bota Iacob şi Bota Maria (născută Dumitru), dar nu a avut
copii împreună cu aceasta. La 01.08.1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul
Regimentului 32 honvezi din Dej şi trimis pe front. În luna septembrie 1917
dispare în timpul luptelor10.
BUMBU TEODOR – s-a născut la 14.02.1885; era fiul lui Bumbu
Simion şi Bumbu Floarea (născută Mucăla). La 11.11.1910 s-a căsătorit cu Flore
Măriuca din Rebra, născută la 21.09.1891, fiica lui Flore Miron şi Flore Maria
(născută Stoica). Împreună cu aceasta a avut patru copii: Rodovica – născută
la 08.04.1912, Domniţa – născută la 14.02.1914, Ioan – născut la 06.07.1919 şi
Ana – născută la 22.04.1928. La 15.02.1915 a fost mobilizat ca soldat în cadrul
Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistriţa şi trimis pe front. La
10.07.1915 a fost rănit în timpul luptelor de la Rava Ruska11, de pe frontul din
Galiţia. A fost diagnosticat cu „fractura osului umeral al braţului drept, leziunea nervului radial cu paralizia mâinii drepte”. Ca urmare, în anul 1916 este
demobilizat şi lăsat la vatră ca invalid de război12.
CIFOR ONOFRIM – s-a născut la 31.08.1890; era fiul lui Cifor Ştefan şi
Cifor Şofronia (născută Crăciun). La 01.10.1912 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară, iar
ulterior a fost trecut în rezervă. La 22.05.1914 s-a căsătorit cu Tomi Raveca, născută la 19.05.1893, fiica lui Tomi Ion şi Tomi Ileana (născută Lazăr). Împreună
cu aceasta a avut un copil, Dumitru – născut la 03.01.1917. La 22.08.1914 a fost
mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din
Bistriţa şi trimis pe front. La 08.11.1918 este declarat dispărut13.
CIRA NICULAI – s-a născut la 08.12.1884; era fiul lui Cira Ion şi Cira
Palagea (născută Gabor). La 01.10.1906 a fost încorporat pentru satisfacerea
stagiului militar în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej, iar la 30.09.1908
a fost trecut în rezervă. La 11.03.1907 s-a căsătorit cu Bozbici Maria, născută la 08.05.1888, fiica lui Bozbici Niculai şi Bozbici Titiana (născută Gros).
Împreună cu aceasta a avut trei copii: Ana – născută la 26.02.1908, Ioan – născut
la 19.09.1910 şi Vasile – născut la 01.01.1913. La 02.08.1914 a fost mobilizat ca
9
10
11
12
13

Ibidem, dosar 708, ff. 3–7.
Ibidem, dosar 628, ff. 7–9, 15.
Oraş situat în vestul Ucrainei.
SJBNAN, Fond Invalizi, orfani şi văduve de război, inv. 618, dosar 531, ff. 7, 10–14, 16–17.
Ibidem, dosar 987, ff. 2, 5 şi dosar 1136, ff. 4–7, 14.
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soldat în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej şi trimis pe front. În cursul
acţiunilor militare din 1914 este declarat dispărut14.
GEORGE TRIFON – s-a născut la 04.09.1888; era fiul lui George Vasile
şi George Ana. La 01.10.1910 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului
militar în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistriţa, iar la
30.09.1912 a fost trecut în rezervă. La 27.02.1914 s-a căsătorit cu Timoc Maria,
născută la 22.09.1894, fiica lui Timoc George şi Timoc Ana (născută Istrate).
Împreună cu aceasta a avut un copil, Trifon – născut la 15.03.1915. La 02.08.1914
este mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din
Bistriţa şi trimis pe front, unde a dispărut în timpul luptelor15.
ILENI DIONISĂ – s-a născut la 15.03.1890; era fiul lui Ileni Dionisă
şi Ileni Ana (născută Măierean). El era frate cu Ileni Ion. La 02.10.1911 a fost
încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 63
infanterie austro-ungară din Bistriţa, iar la 02.12.1911 a fost lăsat la vatră. La
12.07.1914 s-a căsătorit cu Popiţan Rodovica, născută la 01.04.1898, fiica lui
Popiţan Vasile şi Popiţan Maria (născută Istrate). Împreună cu aceasta a avut
doi copii: Medena – născută la 05.10.1916 şi Iacob – născut la 05.06.1922. La
28.08.1914 Ileni Dionisă a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 63
infanterie austro-ungară din Bistriţa şi trimis pe front. La 10.11.1914 a fost
rănit în timpul luptelor de pe frontul din Serbia şi internat în spitalul din
Fiume16. A fost diagnosticat cu „lipsa funcţională a patru degete la mâna
stângă fără police şi contracţia palmară a acestor degete în urma rănirii
metacarpului”. Ca urmare, la 05.07.1915 este demobilizat şi lăsat la vatră ca
invalid de război17.
ILENI ION – s-a născut la 18.05.1882; era fiul lui Ileni Dionisă şi Ileni
Ana (născută Măierean) şi frate cu Ileni Dionisă. Ileni Ion a aparţinut contingentului 1904. La 17.02.1906 s-a căsătorit cu Niculai Paraschiva, născută la
24.03.1887, fiica lui Niculai Timofte şi Niculai Irina (născută Marica). Împreună
cu aceasta a avut trei copii: Ana – născută la 14.07.1907, Aurelia – născută la
25.04.1913 şi Ioan – născut la 18.05.1916. În anul 1915, Ileni Ion este mobilizat
ca soldat în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej şi trimis pe front. La
29.06.1918 a dispărut în timpul confruntărilor militare18.
ISIP IOAN – s-a născut la 16.10.1886; era fiul lui Isip Anchidim. La
14.02.1912 s-a căsătorit cu Istrate Rodovica, născută la 25.04.1894, fiica lui
Istrate Zaharie. În timpul Primului Război Mondial, Isip Ioan a fost mobilizat
ca soldat în cadrul armatei austro-ungare şi trimis pe front, unde şi-a pierdut
14
15
16
17
18

Ibidem, dosar 5529, ff. 12–16.
Ibidem, dosar 2110, ff. 6–9, 17.
Azi Rijeka, oraş în vestul Croaţiei.
SJBNAN, Fond Invalizi, orfani şi văduve de război, inv. 618, dosar 2471, ff. 13, 28–30, 35.
Ibidem, dosar 2518, ff. 2, 5–9.

146
https://biblioteca-digitala.ro

Locuitori din Nepos participanţi la Primul Război Mondial

viaţă. Rămasă văduvă, soţia sa, Isip Rodovica, s-a recăsătorit cu Rognean
Dionisă19.
ISIP ŞTEFAN – s-a născut la 24.12.1887; era originar din Rebra, fiul lui
Isip Niculae şi Isip Melintia (născută Grozav). Isip Ştefan a aparţinut contingentului 1909. La 28.02.1913 s-a căsătorit cu Salvan Eugenia din Nepos, născută
la 18.08.1885, fiica lui Salvan Donisă şi Salvan Maria (născută Grivase), dar nu
a avut copii împreună cu aceasta. La 22.08.1914 a fost mobilizat ca soldat în
cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej şi trimis pe front. Dispare în timpul
luptelor din cursul anului 191420.
ISTRATE ILIE – s-a născut la 10.07.1885; era fiul lui Istrate Irimie şi
Istrate Gafia (născută Tomi), şi a aparţinut contingentului 1905. La 28.02.1910
s-a căsătorit cu Buta Ana din Poiana Ilvei, născută la 15.08.1890, fiica lui Buta
Toma şi Buta Aristina (născută Dănilă). Împreună cu aceasta a avut doi copii:
Ion – născut la 30.01.1911 şi George – născut la 01.05.1913. În luna martie 1915,
Istrate Ilie a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 32 honvezi din
Dej şi trimis pe front. La 10.06.1915 a încetat din viaţă în timpul luptelor. La
23.11.1918 soţia sa, Istrate Gafia, a încetat din viaţă din cauza unei aprinderi
de plămâni. Ca tutore al celor doi copii, rămaşi orfani de ambii părinţi, a fost
numit Istrate Irimie21.
LOGIN DOREL – s-a născut la 21.04.1897; era fiul lui Login Ioan
şi Login Maria. În luna octombrie 1915 a fost încorporat ca soldat în cadrul
Regimentului 32 honvezi din Dej, iar în luna decembrie 1915 a fost trimis pe
front. Începând cu luna mai 1916 a luat parte la luptele din Italia. La sfârşitul
lunii noiembrie 1917 a fost rănit în timpul luptelor de la Görtz (Göritz, Göricz)
de lângă Trieste din Italia şi internat în spitalul din Uiwidec22. A fost diagnosticat cu „cicatrice extinsă pe faţa membrului inferior stâng şi externă cronică
cu împiedicarea funcţiunii acestuia”. Ca urmare, a fost demobilizat şi lăsat la
vatră ca invalid de război. La 23.11.1918 s-a căsătorit cu Tolan Oniţa şi a avut
împreună cu aceasta patru copii: Ion – născut la 17.08.1924, Macedon – născut
la 08.10.1930, Floarea – născută la 07.12.1933 şi Maria – născută la 26.03.193723.
LUP DIONISĂ – s-a născut la 17.08.1877; era fiul lui Lup Gavrilă şi
Lup Firoana (născută Crăciun). La 01.10.1905 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din
Bistriţa, iar la 30.09.1907 a fost trecut în rezervă. La 23.02.1906 s-a căsătorit cu
Petri Rodovica, născută la 16.03.1888, fiica lui Petri Ilie şi Petri Ana (născută
19
20
21
22
23

Ibidem, dosar 4417, ff. 6, 10, 16.
Ibidem, dosar 2470, ff. 11, 12, 15, 19.
Ibidem, dosar 2469, ff. 2, 4–9, 13, 18.
Azi Novi Sad, oraş în nordul Serbiei.
SJBNAN, Fond Invalizi, orfani şi văduve de război, inv. 618, dosar 2765, ff. 1, 2, 5, 7, 10 şi dosar
2933, ff. 7, 23, 26–30, 36, 37.
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Măierean). Împreună cu aceasta a avut trei copii: Ioan – născut la 09.12.1906,
Vasile – născut la 26.11.1911 şi Ana – născută la 05.10.1913. În anul 1915 a fost
mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din
Bistriţa şi trimis pe front. În anul 1916 este avansat la gradul de fruntaş. La
20.06.1917 a încetat din viaţă, în timpul luptelor de la Medeazza24, de lângă
Marea Adriatică25.
LUP LEON – s-a născut la 26.07.1886; era fiul lui Lup Şfefan şi Lup
Ileana (născută Tiron). La 01.10.1907 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej, iar la 30.09.1909 a
fost trecut în rezervă. La 23.11.1910 s-a căsătorit cu Bota Maria, născută la
14.12.1888, fiica lui Buta Ilarion şi Urs Matroana. Împreună cu aceasta a avut
doi copii: Domniţa – născută la 17.09.1911 şi Ioan – născut la 13.06.1914. La
22.08.1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej
şi trimis pe front, unde a dispărut în timpul luptelor26.
LUP VASILE – s-a născut la 04.01.1883; era fiul lui Lup Maftei. La
23.02.1906 s-a căsătorit cu Petri Rodovica, născută la 16.03.1888, fiica lui Petri
Ilie. Împreună cu aceasta a avut trei copii. În Primul Război Mondial Lup
Vasile este încorporat ca soldat în cadrul Regimentului 63 infanterie austroungară din Bistriţa şi trimis pe front. La 20.06.1917 a încetat din viaţă în timpul
luptelor. Rămasă văduvă, soţia sa, Lup Rodovica, s-a căsătorit, la 01.08.1919, cu
Lup Dionisă, născut la 17.08.1877, fiul lui Lup Gavrilă27.
NICULAI GRIGORE – s-a născut la 10.05.1871; era fiul lui Niculai
Calistru şi Niculai Maria (născută Istrate). La 01.10.1893 a fost încorporat
pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej,
iar la 30.09.1895 a fost trecut în rezervă. La 08.05.1904 s-a căsătorit cu Popiţan
Ana, născută la 21.07.1876, fiica lui Popiţan Petru şi Popiţan Tecla (născută
Login). Împreună cu aceasta a avut doi copii: Maria – născută la 12.04.1905 şi
Petru – născut la 18.04.1907. În anul 1916 a fost mobilizat ca soldat în cadrul
Regimentului 32 honvezi din Dej şi trimis pe front, unde a dispărut în timpul
luptelor28.
NICULAI VASILE – s-a născut la 13.06.1890; era fiul lui Niculai
Dumitru şi Niculai Rodovica (născută Cifor). A fost căsătorit cu Bota Nazarica.
La 02.08.1911 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul
Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistriţa, iar ulterior a fost trecut
în rezervă. În Primul Război Mondial este mobilizat tot în cadrul Regimentului
63 infanterie austro-ungară şi trimis pe front, având gradul de sergent. În
24
25
26
27
28

Oraş situat în nord-estul Italiei.
SJBNAN, Fond Invalizi, orfani şi văduve de război, inv. 618, dosar 2793, ff. 4–10.
Ibidem, dosar 2798, ff. 9–13.
Ibidem, dosar 2928, ff. 6, 9–13, 18.
Ibidem, dosar 3683, ff. 3, 4, 9–12, 16.
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timpul luptelor de pe front a fost rănit, fiind diagnosticat cu „calus la al doilea
şi al treilea metacarpian şi paralizia în extensiune a degetelor arătător, mediu
şi inelar”. Ca urmare, este demobilizat şi lăsat la vatră ca invalid de război29.
ONOAIE ALEXA – s-a născut la 18.03.1875; era fiul lui Onoaie Teodor
şi Onoaie Irina (născută Nedelea). La 01.10.1897 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej, iar ulterior a fost trecut în rezervă. La 30.09.1899 s-a căsătorit cu Brânză Rodovica, născută la 05.02.1880, fiica lui Brânză Iacob şi Brânză Nastasia (născută Luchi) din
Feldru. Împreună cu aceasta a avut patru copii: Maria – născută la 22.10.1904,
Floarea – născută la 03.04.1907, Nastasia – născută la 30.11.1909 şi Ana – născută la 15.12.1911. La 02.10.1918 s-a întors acasă bolnav, în urma condiţiilor de
pe front. La 02.12.1918 a încetat din viaţă din cauza tuberculozei pulmonare30.
ONOAIE SILIVAN – s-a născut la 26.08.1876; era fiul lui Onoaie Ioan
şi Onoaie Gheraila (născută Crăciun). La 29.07.1905 s-a căsătorit cu Istrate
Maria, născută la 21.06.1888, fiica lui Istrate Dionisă şi Istrate Carolina (născută
Crăciun). Împreună cu aceasta a avut trei copii: Ana – născută la 15.05.1906,
Aurelia – născută la 12.02.1908 şi Floarea – născută la 10.01.1913. În anul 1915
a fost mobilizat ca soldat în cadrul armatei austro-ungare şi trimis pe front.
A luptat în cadrul Regimentului 63 infanterie din Bistriţa şi în Regimentul 32
honvezi din Dej. La 30.10.1918 a încetat din viaţă, în timpul luptelor de pe front.
Rămasă văduvă, soţia sa, Onoaie Maria, s-a căsătorit, la 08.03.1920, cu Răcilă
Ioan, născut la 28.02.1876, fiul lui Răcilă Simion şi Răcilă Rodovica31.
PĂDURE IOAN – s-a născut la 05.04.1883; era fiul lui Pădure Petru
şi Pădure Anisia (născută Pop). La 26.11.1906 s-a căsătorit cu Urs Rodovica,
născută la 03.03.1887, fiica lui Urs Precob şi Urs Cătrina (născută Mihăilă).
Împreună cu aceasta a avut cinci copii: Ana – născută la 11.05.1906, Laura –
născută la 26.01.1910, George – născut la 05.05.1914, Ioan – născut la 23.05.1920
şi Traian – născut la 21.06.1925. La 15.03.1915 a fost mobilizat ca soldat în cadrul
Regimentului 32 honvezi din Dej şi trimis pe front. La 18.08.1915 a fost rănit
în timpul luptelor de la Stry32 din Galiţia şi internat în spitalele din Nitra33 şi
Budapesta, cu diagnosticul de „calus vicios coapsa dreaptă cu scurtarea membrului inferior drept cu 7 cm”. Ca urmare, în anul 1916 este demobilizat şi lăsat
la vatră ca invalid de război34.
PETRI GEORGE – s-a născut la 26.04.1879; era fiul lui Petri Lup şi Petri
Aritina (născută Onoaie). La 14.09.1901 s-a căsătorit cu Palage Antiţa, născută
29
30
31
32
33
34

Ibidem, dosar 3649, ff. 3, 9, 12.
Ibidem, dosar 3805, ff. 4, 5, 7–12.
Ibidem, dosar 3770, ff. 5–10.
Azi Strîi, oraş în vestul Ucrainei.
Oraş în vestul Slovaciei.
SJBNAN, Fond Invalizi, orfani şi văduve de război, inv. 618, dosar, dosar 4317, ff. 13, 27–31, 36.
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la 01.05.1884, fiica lui Palage Niculai şi Palage Eugenia (născută Mihăilă).
Împreună cu aceasta a avut patru copii: Niculai – născut la 25.11.1905, Ana
– născută la 16.01.1908, Dorel – născut la 14.02.1909 şi Domnica – născută la
09.08.1912. În Primul Război Mondial, Petri George este mobilizat ca soldat
în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej şi trimis pe front. La 20.01.1916 a
încetat din viaţă, în timpul luptelor de la Lapusno35.
POP DONISĂ – s-a născut la 06.08.1895; era fiul lui Pop Vasile şi Pop
Firoana. A fost căsătorit cu Pop Măriuca, împreună cu care a avut patru copii.
La 01.11.1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 63 infanterie
austro-ungară din Bistriţa şi trimis pe front. În timpul luptelor este rănit, fiind
diagnosticat cu „anchiloza cotului drept cu mişcări între 90º–110º”. Ca urmare,
a fost demobilizat şi lăsat la vatră ca invalid de război36.
POP DUMITRU – s-a născut la 29.01.1876; era fiul lui Pop Carp şi Pop
Dochia (născută Tofan). La 01.10.1897 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej, iar la 30.09.1900 a
fost trecut în rezervă. La 27.05.1904 s-a căsătorit cu Niculai Maria, născută la
25.05.1876, fiica lui Niculai George şi Niculai Gafta (născută Angheluş), dar
nu a avut copii împreună cu aceasta. La 22.08.1914 a fost mobilizat ca soldat în
cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej şi trimis pe front, unde este înaintat la
gradul de caporal. A fost declarat dispărut în timpul luptelor37.
POP IOSIF – s-a născut la 21.03.1886; era fiul lui Pop Mihail şi Pop
Angilina (născută Rauca). La 01.10.1908 a fost încorporat pentru satisfacerea
stagiului militar în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din
Bistriţa, iar la 30.09.1911 a fost trecut în rezervă. La 25.02.1914 s-a căsătorit cu
Lazăr Eudochia din Ilva Mare, născută la 05.08.1889, fiica lui Lazăr Pavel şi Pop
Mărioara, dar nu a avut copii împreună cu aceasta. La 22.08.1914 este mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistriţa şi
trimis pe front, unde a fost declarat dispărut38.
POPIŢAN DUMITRU – a aparţinut contingentului 1911. A fost
căsătorit cu Bota Nazaria, născută la 08.12.1893, fiica lui Bota Costan şi Bota
Maria (născută Grivase). Împreună cu aceasta a avut un copil, Virgina – născută la 02.11.1914. În Primul Război Mondial este mobilizat ca soldat în cadrul
Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistriţa şi trimis pe front, dispărând în timpul luptelor. Rămasă văduvă, soţia sa, Popiţan Nazaria, s-a căsătorit
la 07.08.1938 cu Burduhos Macedon din Rebrişoara, născut la 27.01.1911, fiul
lui Burduhos Macedon şi Burduhos Floarea (născută Buzilă)39.
35
36
37
38
39

Ibidem, dosar 3956, ff. 9–15.
Ibidem, dosar 4156, ff. 13, 14, 18–20.
Ibidem, dosar 4205, ff. 4–6, 8, 9.
Ibidem, dosar 4206, ff. 4–6, 8, 9, 13.
Ibidem, dosar 4254, ff. 2, 4.
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POPIŢAN ION – s-a născut la 13.06.1874; era fiul lui Popiţan Petru şi
Popiţan Tecla (născută Login). La 01.10.1898 a fost încorporat pentru satisfacerea
stagiului militar în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej, iar la 30.09.1900 a
fost trecut în rezervă. La 06.08.1904 s-a căsătorit cu Niculai Ana, născută la
22.01.1886, fiica lui Niculai Ion şi Niculai Matrona (născută Băieş). Împreună
cu aceasta a avut doi copii: Valeriu – născut la 30.11.1908 şi Floarea – născută
la 26.07.1913. În anul 1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 32
honvezi din Dej şi trimis pe front. La 10.03.1918 a încetat din viaţă, în timpul
luptelor de la Vyirchlosa40.
POPIŢAN SILIVAN – s-a născut la 21.05.1883; era fiul lui Popiţan
Petru şi Popiţan Tecla. În Primul Război Mondial este mobilizat ca soldat în
cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej şi trimis pe front. În timpul luptelor
este rănit, fiind diagnosticat cu „anchiloza tibiei tarsiene stânga cu efreinism”.
Ca urmare, a fost demobilizat şi lăsat la vatră ca invalid de război41.
ROGNEAN SILIVAN – a aparţinut contingentului 1904. A fost căsătorit cu Rognean Maria, împreună cu care a avut doi copii: Nicolae – născut la
17.12.1908 şi Marina – născută la 27.07.1910. În Primul Război Mondial a fost
mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej şi trimis pe front,
unde a dispărut în timpul luptelor42.
SALVAN PETRU – s-a născut la 17.05.1887; era fiul lui Salvan Ioan şi
Salvan Varvara (născută Palage). A fost frate cu Salvan Trifan. El a aparţinut
contingentului 1909. La 20.11.1911 s-a căsătorit cu Rognean Ana, născută la
19.09.1890, fiica lui Rognean Alexa şi Rognean Irina (născută Pop). Împreună
cu aceasta a avut patru copii: Laura – născută la 09.09.1913, Floarea – născută la
02.04.1917, Nazaria – născută la 12.05.1918 şi Dionisă – născut la 24.07.1920. La
01.08.1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej
şi trimis pe front. În timpul luptelor de pe front este rănit, fiind diagnosticat cu
„pierderea funcţională completă a policelui şi indexului mâinii drepte în urma
rănirii prin glonţ”. Ca urmare, a fost demobilizat şi lăsat la vatră ca invalid de
război43.
SALVAN TRIFAN – s-a născut la 14.02.1877; era fiul lui Salvan Ioan şi
Salvan Varvara (născută Palage), şi frate cu Salvan Petru. În perioada 1899–1900
şi-a satisfăcut stagiul militar în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej. La
27.02.1908 s-a căsătorit cu Tofan Lesviana, născută la 21.11.1889, fiica lui Tofan
Niculai şi Tofan Firoana (născută Bota). Împreună cu acesta a avut doi copii:
Dorel – născut la 19.101.1909 şi Marina – născută la 23.08.1919. În anul 1914 a
40
41
42
43

Ibidem, dosar 4229, ff. 3–7.
Ibidem, dosar 4167, ff. 5, 6, 11, 13, 19.
Ibidem, dosar 4531, f. 4.
Ibidem, dosar 5051, ff. 4, 12–17, 20.
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fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej şi trimis
pe front. Din cauza condiţiilor de pe front s-a îmbolnăvit, fiind diagnosticat,
la 23.10.1919, cu „baciloză pulmonară în stadiul al doilea (conglomeraţie)”.
Bolnav de tuberculoză, la 08.06.1921 a încetat din viaţă44.
STEINBRINGER IFTODE – s-a născut la 24.09.1884 în localitatea
Măgura Ilvei; era fiul lui Steinbringer Ion şi Steinbringer Ana (născută Palage).
La 26.07.1909 s-a căsătorit la Nepos cu Niculai Lucreţia din localitate, născută
la 09.10.1878, fiica lui Niculai George şi Niculai Gafta (născută Angeluş), dar
nu a avut copii împreună cu aceasta. La 10.11.1915 a fost mobilizat ca soldat în
cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistriţa şi trimis pe front,
unde dispare în timpul luptelor45.
URS IOAN – s-a născut la 27.07.1886; era fiul lui Urs Vasile şi Urs
Varvara (născută Burdea). La 13.02.1911 s-a căsătorit cu Crin Rafila din localitatea Rebra, născută la 09.02.1893, fiica lui Crin Niculai şi Crin Rodovica
(născută Toader). Împreună cu aceasta a avut doi copii: Saveta – născută la
01.12.1911 şi Oniţa – născută la 15.07.1913. La 30.09.1914 a fost mobilizat ca
soldat în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistriţa, iar în
anul 1915 a fost trimis pe front, pierzându-şi viaţa în luptă. Rămasă văduvă,
soţia sa, Urs Rafila, s-a căsătorit, la 05.01.1920, cu Cimpoieş Ioan, născut la
28.08.1892, fiul lui Cimpoieş Irimei şi Cimpoieş Ana (născută Mihăilă)46.
URS PETRU – s-a născut la 18.04.1879; era fiul lui Urs Costan şi Urs
Maria (născută Tofan). La 01.10.1901 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistriţa,
iar la 30.09.1901 este trecut în rezervă. La 30.05.1904 s-a căsătorit cu Cifor Ana,
născută la 13.04.1888, fiica lui Cifor Niculai şi Cifor Maria (născută Istrate).
Împreună cu aceasta a avut cinci copii: Laura – născută în anul 1905, Ioan –
născut la 12.02.1907, Teodora – născută la 16.03.1909, Rodovica – născută la
18.08.1911 şi Grigore – născut la 28.12.1916. La 22.08.1914 a fost mobilizat ca
soldat în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistriţa şi trimis
pe front, unde este înaintat la gradul de caporal. În luna octombrie 1917 dispare
în timpul luptelor47.
Indiferent dacă în timpul Primului Război Mondial au luptat în cadrul
Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistriţa sau al Regimentului 32
honvezi din Dej, pe frontul din Serbia, Galiţia, sau Italia, locuitorii din Nepos
au fost români şi merită întreaga noastră consideraţie. Le păstrăm vie amintirea
prin monumentele ridicate în memoria lor şi prin scrierile care le evocă faptele.
44
45
46
47

Ibidem, dosar 4825, ff. 1, 3, 5–7, 11–14.
Ibidem, dosar 5192, ff. 3, 11–13, 16.
Ibidem, dosar 5721, ff. 2, 4–10, 17.
Ibidem, dosar 5760, ff. 9–15, 17, 18.
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THE INHABITANTS OF NEPOS – PARTICIPANTS
IN THE FIRST WORLD WAR
– Abstract –
During the First World War 166 inhabitants of Nepos were mobilized in the
Austro-Hungarian infantry regiments: the 63 Bistriţa regiment and the 32 Honved Dej
regiment. The inhabitants of Nepos fought on the Serb, Galician and Italian front lines.
9 of them lost their lives, 9 became disabled persons, 14 have been reported missing
and 52 were injured or became ill. After the war, 10 women became widowed and 23
children became fatherless.

LES HABITANTS DE NEPOS – PARTICIPANTS
À LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
– Résumé –
Pendant la Première Guerre Mondiale 166 habitants de Nepos ont été mobilisés
dans les régiments d’infanterie austro-hongroise numéro 63 de Bistriţa et numéro 32
Honved de Dej. Les habitants de Nepos ont lutté sur les fronts serbes, galiciens et italiens. 9 d’entre eux ont perdu la vie, 9 habitants sont devenus invalides, 14 habitants ont
été portés disparus et 52 habitants ont été blessés ou ils sont tombés malades. Après la
guerre, 10 femmes sont devenues veuves et 23 enfants sont devenus orphelins de père.
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Costan şi Mina Onoaie din Nepos

Donisă Bota şi Ana din Nepos
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Petre şi Raveca Niculai din Nepos

Istrate Silivan din Nepos, zis Ivan, fost militar în
armata austro-ungară în Primul Război Mondial, apoi
jandarm în localitate. A decedat în anul 1937.
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LOCUITORI DIN BICHIGIU PARTICIPANŢI
LA PRIMUL RĂZBOI MONDIAL
Florin VLAŞIN
În timpul Primului Război Mondial, din localitatea Bichigiu au fost
mobilizaţi şi trimişi pe front un număr de 157 de soldaţi români. Ca urmare,
150 de soldaţi au fost încadraţi la partea activă pe front, iar 7 soldaţi la partea
sedentară, pentru servicii auxiliare, sau au fost mobilizaţi pe loc. Dintre aceştia
4 soldaţi şi-au pierdut viaţa în timpul luptelor de pe front, 9 au încetat din viaţă
în închisori, în pribegie, sau în spital, în urma bolilor sau a rănilor, 7 au rămas
invalizi, 21 au dispărut în timpul luptelor de pe front, iar 2 au fost răniţi sau
bolnavi şi s-au vindecat. În urma celor care şi-au pierdut viaţa au rămas 19
văduve şi 51 de orfani de război1.
Prezentăm în continuare cazurile unor locuitori din Bichigiu participanţi la marea conflagraţie de la începutul secolului XX:
ALEXA DUMITRU – s-a născut la 23.07.1874 în localitatea Bichigiu;
era fiul lui Alexa Anton şi Alexa Magdalena (născută Cătană), şi a aparţinut
contingentului 1891. La 10.02.1899 s-a căsătorit în localitatea Telciu cu Oloieţ
Teodosia, născută la 16.01.1874, fiica lui Oloieţ Andrei şi Oloieţ Nastasia (născută Demian). Împreună cu aceasta a avut patru copii: Eremia – născut la
13.07.1904, Gheorghe – născut la 02.11.1906, Magdalena – născută la 12.06.1908
şi Nastasia – născută la 28.08.1912. La 05.02.1915 este mobilizat ca soldat în
cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej, iar la 05.08.1915 a plecat pe front,
unde, la 09.05.1915, a fost dat dispărut2.
BLIDARU DIONISIE – s-a născut în localitatea Telciu; era fiul lui
Blidaru Ion Terente şi Blidaru Maria (născută Doce) şi a aparţinut contingentului 1907. La 25.02.1910 s-a căsătorit în localitatea Bichigiu cu Dolha Nastasia,
fiica lui Dolha Maftei şi Dolha Teodosia. Împreună cu aceasta a avut doi copii:
Ioan – născut la 10.11.1910 şi Gavrilă – născut la 10.11.1910. La 28.07.1914 a
fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din
Bistriţa şi trimis pe front. La 31.08.1914 a dispărut în timpul luptelor3.
1

2
3

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa-Năsăud (în continuare SJANB-N), Fond personal Leon Bancu, dosar 1, f. 1.
Idem, Fond: Invalizi, orfani şi văduve de război, inv. 805, dosar 23, ff. 1–9.
Ibidem, inv. 618, dosar 795, ff. 1–14.
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BURCUŞEL NECHITA – s-a născut în anul 1888 în localitatea Bichigiu;
era fiul lui Burcuşel Todor şi Burcuşel Elisabeta. A aparţinut contingentului
1900. La 20.06.1907 s-a căsătorit în localitatea Bichigiu cu Andrei Paraschiva,
fiica lui Andrei Tănase şi Andrei Sironia. Împreună cu aceasta a avut trei copii:
Leon – născut la 03.03.1909, Maria – născută la 20.11.1910 şi Gaftona – născută
la 10.10.1912. La 28.07.1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului
63 infanterie austro-ungară din Bistriţa şi trimis pe front, unde, la 10.10.1914, a
dispărut în timpul luptelor4.
CĂTANĂ IOAN – s-a născut la 31.03.1882 în localitatea Bichigiu; era
fiul lui Cătană Mihăilă şi Cătană Aritina (născută Varvari) şi a aparţinut contingentului 1905. La 14.02.1906 s-a căsătorit în localitatea Telciu cu Simion Floarea,
născută la 24.11.1886, fiica lui Simion Pahone şi Simion Aritina (născută Dolha).
Împreună cu aceasta a avut trei copii: Maria – născută la 14.01.1907, Gavrilă –
născut la 07.03.1909 şi Grigore – născut la 05.02.1914. La 01.08.1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej şi trimis pe front. La
15.10.1915 a dispărut în timpul confruntărilor militare5.
CĂTANĂ VALERIU – s-a născut la 21.11.1881 în localitatea Bichigiu;
era fiul lui Cătană Ioachim şi Cătană Maria (născută Cihărean) şi a aparţinut
contingentului 1907. La 22.11.1909 s-a căsătorit în localitatea Salva cu Varvari
Irina, născută la 16.10.1892, fiica lui Varvari Ana. Împreună cu aceasta a avut
un copil, Ioachim – născut la 10.12.1910. La 15.03.1915 a fost mobilizat ca soldat
în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistriţa şi trimis pe
front, unde a dispărut la 08.06.19156.
CHIŞ TRAIAN – s-a născut la 18.06.1881 în localitatea Bichigiu; era fiul
lui Chiş Gheorghe şi Chiş Susana (născută Chilag). La 09.05.1915 s-a căsătorit
în localitatea Telciu cu Filip Rafila, născută la 15.07.1882, fiica lui Filip Vasile
şi Filip Iftinia (născută Todoran). Împreună cu aceasta a avut doi copii: Ioan –
născut la 12.10.1915 şi Vasile – născut la 08.12.1918. La 28.10.1916 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Batalionului 23 vânători austro-ungar din Târgu-Mureş
şi trimis pe front. În timpul luptelor a fost rănit, fiind diagnosticat cu paralizia
mâinii drepte. Ca urmare, în luna noiembrie 1917 este demobilizat şi lăsat la
vatră ca invalid de război7.
DAMIAN IACOB – s-a născut la 20.03.1888 în localitatea Bichigiu; era
fiul lui Damian Toader şi Damian Dochia (născută Pop). La 16.02.1912 s-a căsătorit în localitatea Bichigiu cu Ungur Nastasia, fiica lui Ungur Nistor şi Ungur
Gafta (născută Filip). Împreună cu aceasta a avut doi copii: Vasile – născut
4
5
6
7

Ibidem, dosar 796, ff. 1–8.
Ibidem, dosar 915, ff. 1–8.
Ibidem, dosar 894, ff. 6–11.
Ibidem, dosar 996, ff. 2–18.
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la 13.04.1919 şi Gafta – născută la 26.05.1921. La 01.10.1912 a fost încorporat
pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej,
iar la 08.05.1913 a fost trecut în rezervă. La 30.03.1914 a fost mobilizat ca soldat
în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej şi trimis pe front. În timpul luptelor
a fost rănit, fiind diagnosticat cu calus metacarpian stâng cu impotenţa ultimelor trei degete. Ca urmare, la 08.06.1916 este demobilizat şi lăsat la vatră ca
invalid de război. La 06.01.1931 a încetat din viaţă în localitatea Bichigiu, din
cauza unui cancer la stomac8.
EPURE CLEMENT – s-a născut în anul 1886 în localitatea Poienile
Zagrei şi a aparţinut contingentului 1908. La 10.02.1910 s-a căsătorit în localitatea Poienile Zagrei cu Todoran Paraschiva. Împreună cu aceasta a avut doi
copii: Pavel Domiţian – născut la 12.04.1912 şi decedat la 21.09.1919 şi Vasile
– născut la 01.03.1915. Ulterior, s-a stabilit împreună cu familia în localitatea
Bichigiu. La 01.08.1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 32
honvezi din Dej şi trimis pe front, unde, la 08.06.1917, a dispărut9.
GORIŢA IOAN – s-a născut la 24.02.1876; era fiul lui Goriţa Vasile şi
Goriţa Iftimia (născută Rusu), şi a aparţinut contingentului 1898. La 18.02.1908
s-a căsătorit în localitatea Telciu cu Morari Maria, născută la 19.09.1882, fiica lui
Morari Andrei şi Morari Ana (născută Sane). Împreună cu aceasta a avut cinci
copii: Floarea – născută la 15.02.1905, Vasile – născut la 07.03.1907, Timotei
– născut la 05.02.1910, Andrei – născut la 09.06.1912 şi Victoria – născută la
18.07.1914. Ulterior, s-a stabilit împreună cu familia în localitatea Bichigiu. La
15.03.1915 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej
şi trimis pe front, unde a dispărut la 18.06.191510.
GRAUR MIHĂILĂ – s-a născut în localitatea Bichigiu; era fiul lui
Graur Simion şi Graur Caterina (născută Burcuşel) şi a aparţinut contingentului 1911. La 06.02.1913 s-a căsătorit în localitatea Bichigiu cu Goriţa Maria,
fiica lui Goriţa Grigore şi Goriţa Ersenia. Împreună cu aceasta a avut un
copil, Palagia – născută la 23.06.1915. La 15.03.1915 este mobilizat ca soldat
în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej şi trimis pe front, unde a dispărut
la 08.06.1915. Soţia sa, Graur Maria, a încetat din viaţă la 06.04.1918; fiica lor,
Palagia, rămânând orfană de ambii părinţi11.
HEŞMEŞAN MACARIE – s-a născut la 29.01.1874; era fiul lui Heşmeşan
Precup şi Heşmeşan Anastasia (născută Pop). La 15.01.1902 s-a căsătorit în
localitatea Telciu cu Moldovan Maria, născută la 04.07.1876, fiica lui Moldovan
Alexa şi Moldovan Titiana (născută Simion). Împreună cu aceasta a avut un
copil, Maria – născută la 03.06.1908. Ulterior, s-a stabilit împreună cu familia
8
9
10
11

Ibidem, dosar 1767, ff. 2–15.
Ibidem, dosar 1799, ff. 2–15.
Ibidem, dosar 2132, ff. 4–14.
Ibidem, dosar 2216, ff. 2–16.
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în localitatea Bichigiu. În timpul Primului Război Mondial a fost încorporat ca
soldat în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistriţa şi trimis
pe front, încetând din viaţă în luna octombrie 191512.
POP GRIGORE – s-a născut în anul 1884; era fiul lui Pop Ion şi Pop
Nastasia, şi a aparţinut contingentului 1905. La 17.02.1907 s-a căsătorit în localitatea Bichigiu cu Rus Dochia, fiica lui Rus Silvestru şi Rus Nastasia. Împreună
cu aceasta a avut doi copii: Ioan – născut la 17.02.1907 şi Alexandru – născut la
10.09.1913. La 05.02.1915 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 32
honvezi din Dej şi trimis pe front. La 09.05.1915 a dispărut în timpul acţiunilor
militare13.
POP IOAN – s-a născut la 07.11.1879 în localitatea Bichigiu; era fiul
lui Pop Nechita şi Pop Ana (născută Miron), şi a aparţinut contingentului
1905. La 22.02.1905 s-a căsătorit în localitatea Telciu cu Dolha Maria, născută la
24.02.1883, fiica lui Dolha Manoilă şi Dolha Nastasia (născută Pop). Împreună
cu aceasta a avut patru copii: Nastasia – născută la 28.07.1907, Macedon – născut
la 30.01.1910, Raveca – născută la 02.11.1912 şi Viorica – născută la 16.03.1915.
La 01.08.1914 este mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 32 honvezi din
Dej şi trimis pe front, unde a dispărut în timpul luptelor, la 25.10.191714.
POP PAMFIR – s-a născut la 22.11.1878; era fiul lui Pop Simion şi Pop
Firoana (născută Simion), şi a aparţinut contingentului 1900. La 20.02.1903 s-a
căsătorit în localitatea Telciu cu Damian Teodora, născută la 02.02.1877, fiica
lui Damian Toader şi Damian Dochia (născută Pop). Împreună cu aceasta a
avut doi copii: Lucreţia – născută la 04.07.1910 şi Maria – născută la 17.01.1914.
Ulterior, s-a stabilit împreună cu familia în localitatea Bichigiu. La 20.06.1915
a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej şi trimis
pe front, unde a dispărut în luna iulie 1916, în timpul confruntărilor militare15.
PUŞCAŞIU IOSIF – era fiul lui Puşcaşiu Leon şi Puşcaşiu Teodosia
şi a aparţinut contingentului 1908. La 04.11.1911 s-a căsătorit în localitatea
Bichigiu cu Dolha Maria, fiica lui Dolha Ştefan şi Dolha Irina (născută Simion).
La 05.02.1915 este mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 32 honvezi din
Dej şi trimis pe front, unde a dispărut la 08.05.191516.
SÂRDEA IOAN – s-a născut la 10.04.1881 în localitatea Bichigiu; era
fiul lui Sârdea Lupu şi Sârdea Sofia (născută Ungur), şi a aparţinut contingentului 1902. La 10.02.1915 s-a căsătorit în localitatea Bichigiu cu Tecariu Maria,
fiica lui Tecariu Teodor şi Tecariu Gafta (născută Parasca). Împreună cu aceasta
12
13
14
15
16

Ibidem, dosar 2324, ff. 11–14 şi dosar 2385, ff. 3–11.
Ibidem, dosar 3977, ff. 2–7.
Ibidem, dosar 3980, ff. 2–10.
Ibidem, dosar 4286, ff. 2–7.
Ibidem, dosar 4247, ff. 2–5.
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a avut patru copii: Ilie – născut la 01.04.1919, Tavifta – născută la 04.11.1921,
Emilia – născută la 25.02.1925 şi Niculae – născut la 18.11.1927. La 10.08.1914
este mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej şi trimis pe
front. În timpul luptelor a fost rănit, fiind diagnosticat cu calus metacarpian cu
impotenţa parţială a ultimelor două degete de la mâna stângă. Ca urmare, la
08.04.1918 a fost demobilizat şi lăsat la vatră ca invalid de război17.
SIMION CONDRATE – s-a născut în localitatea Bichigiu; era fiul
lui Simion Istrate şi Simion Anisia (născută Cârstana), şi a aparţinut contingentului 1894. La 22.11.1894 s-a căsătorit în localitatea Mocod cu Pop Dochia,
fiica lui Pop Niculae. Împreună cu aceasta a avut doi copii: Maria – născută
la 16.03.1907 şi Lucreţia – născută la 12.06.1910. La 10.10.1914 a fost mobilizat
ca soldat în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistriţa şi
trimis pe front, unde a dispărut în timpul luptelor. Soţia sa, Simion Dochia, a
încetat din viaţă la 30.07.1919 din cauza unei pneumonii, cei doi copii, Maria şi
Lucreţia, rămânând orfani de ambii părinţi18.
SIMION GRIGORE – era fiul lui Simion Ioan şi Simion Aristina (născută Todoran), şi a aparţinut contingentului 1908. La 14.02.1912 s-a căsătorit
în localitatea Bichigiu cu Damian Firoana, fiica lui Damian Toader şi Damian
Dochia (născută Pop). Împreună cu aceasta a avut un copil, Aritina – născută
la 02.05.1913. Soţia sa mai avea un copil, Nicolae – născut la 25.12.1910 dintro relaţie anterioară cu un alt bărbat. La 01.08.1914 este mobilizat ca soldat în
cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistriţa şi trimis pe front,
unde a dispărut în timpul luptelor, la 09.05.191519.
TODORAN IOAN – s-a născut la 10.10.1875 în localitatea Bichigiu;
era fiul lui Todoran Toma şi Todoran Angilina (născută Dâmbu), şi a aparţinut
contingentului 1897. La 08.03.1899 s-a căsătorit în localitatea Telciu cu Filip
Matrona, născută la 01.06.1874, fiica lui Filip Alexa şi Filip Aritina (născută
Zegrean). Împreună cu aceasta a avut un copil, Petru – născut la 14.07.1907.
La 28.07.1914 este mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 63 infanterie
austro-ungară din Bistriţa şi trimis pe front. La 06.05.1915 a dispărut în timpul
luptelor20.
TODORAN IOAN – s-a născut în anul 1890 în localitatea Bichigiu; era
fiul lui Todoran Dionisie şi Todoran Iftimia (născută Burcuşel), şi a aparţinut
contingentului 1911. La 25.11.1910 s-a căsătorit în localitatea Bichigiu cu Andrei
Magdalena, fiica lui Andrei Palage. Împreună cu aceasta a avut doi copii:
Gheorghe – născut la 03.05.1913 şi Maria – născută la 10.09.1915. La 02.02.1915
17
18
19
20

Ibidem, dosar 4908, ff. 5–30.
Ibidem, dosar 4938, ff. 1–7.
Ibidem, dosar 4798, ff. 2–14.
Ibidem, dosar 5530, ff. 2–7.
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este mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej şi trimis pe
front, unde este dat dispărut la 15.05.191521.
TODORAN NICOLAE – s-a născut la 06.12.1886; era fiul lui Todoran
Gavrilă şi Todoran Axina, şi a aparţinut contingentului 1908. La 25.11.1911 s-a
căsătorit în localitatea Bistriţa cu Moldovan Susana, născută la 14.11.1888, fiica
lui Moldovan Petre şi Moldovan Maria (născută Oltean). Împreună cu aceasta
a avut doi copii: Iacob – născut la 06.06.1912 şi Ioan – născut la 10.09.1915.
Ulterior, s-a stabilit împreună cu familia în localitatea Bichigiu. La 28.07.1914
este mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din
Bistriţa şi trimis pe front. La 09.10.1916 a încetat din viaţă în Spitalul Militar din
Kis Kun Szentegyház22.
TODORAN VASILE – s-a născut în localitatea Bichigiu; era fiul lui
Todoran Pantilimon şi Todoran Ana (născută Gălan), şi a aparţinut contingentului 1906. La 09.06.1908 s-a căsătorit în localitatea Bistriţa cu Şofrone Floarea,
fiica lui Şofrone Pamfil şi Şofrone Anghilina (născută Parasca). Împreună cu
aceasta a avut doi copii: Dumitru – născut la 29.10.1909 şi Matrona – născută
la 07.11.1911. La 15.03.1915 este mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului
63 infanterie austro-ungară din Bistriţa şi trimis pe front, unde a dispărut în
timpul luptelor la 15.10.1915. Soţia sa, Todoran Floarea, a încetat din viaţă la
05.11.1914 din cauza unei dizenterii, cei doi copii, Dumitru şi Matrona, rămânând orfani de ambii părinţi23.
URS GEORGE – s-a născut la 13.05.1885 în localitatea Bichigiu; era
fiul lui Urs Gavrilă şi Urs Paraschiva (născută Cihărean), şi a aparţinut contingentului 1910. La 21.11.1910 s-a căsătorit în localitatea Bichigiu cu Pop
Floarea, născută la 11.06.1893, fiica lui Pop Timotei şi Pop Ludovica (născută
Simion). Împreună cu aceasta a avut un copil, Ioachim – născut la 15.09.1913.
La 15.03.1915 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 32 honvezi din
Dej şi trimis pe front, unde a dispărut în timpul luptelor, la 09.06.191524.
Dintre locuitorii din Bichigiu mobilizaţi în timpul Primului Război
Mondial şi trimişi să lupte pentru interese străine, mai bine de un sfert şi-au
pierdut viaţa sau au rămas invalizi. Cei rămaşi acasă au avut şi ei de suferit din
cauza rechiziţiilor şi a inflaţiei. La 15.07.1916 unul dintre cele două clopote ale
bisericii din Bichigiu a fost rechiziţionat de către autorităţile austro-ungare25.
La Şcoala confesională din Bichigiu activau doi învăţători, Atanasie Rus şi
Ioan Braic. Dintre aceştia, Atanasie Rus a fost mobilizat încă din anul 1914 şi
21
22
23
24
25

Ibidem, dosar 5533, ff. 6–14.
Ibidem, dosar 5470, ff. 12–18.
Ibidem, dosar 5476, ff. 2–15.
Ibidem, dosar 5727, ff. 15–26.
Idem, Fond Oficiul parohial greco-catolic Bichigiu, dosar 10, f. 14.
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trimis pe front, cursurile şcolii desfăşurându-se cu dificultate26. În luna octombrie 1918 autorităţile austro-ungare au cerut Senatului şcolar din Bichigiu ca
edificiul Şcolii confesionale din localitate să fie închiriat sau vândut statului27.
Scopul era ca Şcoala confesională din Bichigiu să fie înlocuită cu o şcoală de stat,
pentru ca elevii români să fie supuşi unui proces accelerat de maghiarizare.
După cum s-a putut vedea, în cursul Primului Război Mondial şi localitatea Bichigiu a suferit atât pierderi umane cât şi materiale. Dacă pierderile
materiale au putut fi înlocuite în timp, cele umane au rămas şi au afectat viaţa
a numeroase familii. Cinstim eroii români din Bichigiu prin monumentele ridicate în memoria lor şi prin scrierile care le evocă faptele.

THE INHABITANTS OF BICHIGIU – PARTICIPANTS
IN THE FIRST WORLD WAR
– Abstract –
During the First World War 157 inhabitants of Bichigiu were mobilized in the
Austro-Hungarian infantry regiments: the 63 Bistriţa regiment, the 32 Honved Dej regiment and the 23rd Târgu Mureş Fighter Regiment. The inhabitants of Bichigiu fought
on the front lines. 13 of them lost their lives, 7 became disabled persons and 21 have
been reported missing. After the war, 19 women became widowed and 51 children
became fatherless.

LES HABITANTS DE BICHIGIU – PARTICIPANTS
À LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
– Résumé –
Pendant la Première Guerre Mondiale 157 habitants de Bichigiu ont été mobilisés
dans les régiments d’infanterie austro-hongroise numéro 63 de Bistriţa, numéro 32
Honved de Dej et dans le 23e bataillon de chasseurs de Târgu Mureş. Les habitants de
Bichigiu ont lutté sur le front. 13 d’entre eux ont perdu la vie, 7 habitants sont devenus
invalides et 21 habitants ont été portés disparus. Après la guerre, 19 femmes sont devenues veuves et 51 enfants sont devenus orphelins de père.

26
27

Ibidem, dosar 19, f. 158.
Ibidem, dosar 9, f. 52.

163
https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

„AVEREA” UNUI OFIŢER ARDELEAN
DIN ANII MARELUI RĂZBOI –
NĂSĂUDEANUL ALBERT PORKOLÁB
Ion CÂRJA, Dan Lucian VAIDA, Dan PRAHASE
Preocupările istoriografice legate de Primul Război Mondial, atât cele
mai vechi cât şi cele de dată recentă, revigorate de Centenarul marii conflagraţii,
au îmbogăţit pe plan internaţional şi la noi literatura unui subiect despre care
s-a scris deja enorm, în răstimpul unui veac care a trecut de la evenimente. Ceea
ce se poate spune, la o privire de ansamblu, este că pe lângă temele şi perspectivele de abordare tradiţionale, care se regăsesc de multă vreme în scrisul istoric
dedicat subiectului, înregistrăm un efort real de a inova, tematic şi metodologic,
de a scoate în evidenţă noi faţete ale problematicii şi de a lărgi „teritoriul istoricului” interesat de studierea perioadei 1914–1918. Istoriografiile occidentale
au întâmpinat „Centenarul Marelui Război” cu o cheie de lectură proaspătă a
evenimentelor de acum un secol, iar la acest trend istoriografic a făcut eforturi
de sincronizare şi scrisul istoric din România. Dintre tendinţele noi care s-au
remarcat în dezbaterea temei, menţionăm încercarea de tratare a războiului ca
fenomen global (Global War)1, depăşirea viziunilor înguste şi a unor partizanate
naţionaliste, atât de frecventate de istoriografiile „naţionale” ale acestei teme
în ultimul secol2 şi, de asemenea, scrierea unei „istorii culturale” a Primului
Război Mondial, care să pună accent pe experienţa directă şi nemijlocită de care
a avut parte umanitatea şi care, la nivel de discurs şi receptare, să depăşească
zona istoriilor „oficiale” şi „canonice” ale conflagraţiei3. În această ordine de
idei, salutăm intrarea în circuitul ştiinţific a unor surse care nu s-au bucurat,
în trecut, de o prea mare atenţie, aşa cum sunt fotografiile, cărţile poştale şi
corespondenţa militarilor de pe front cu familiile şi cu cei rămaşi acasă4. Această
1

2

3

4

Jay Winter, The Cambridge History of the First World War, vol. I. Global War, Cambridge,
Cambridge University Press, 2014.
Două exemple sugestive pe această temă, vezi: Jean-Jacques Becker, Gerd Krumeich, La
Grande guerre. Une histoire franco-allemande, Paris, Tallandier, 2008, tradusă în limba germană
sub titlul: Der Grosse Krieg. Deutschland und Frankreich, 1914–1918, Essen, Klartext Verlag, 2010;
Nicola Labanca, Oswald Überegger (coord.), La guerra italo-austriaca (1915–18), Società editrice
il Mulino, Bologna, 2014.
Vezi Doru Radosav, Memoria „de jos” a războiului. Câteva consideraţii, in „Anuarul Institutului
de Istorie Orală”, XIV, 2014, pp. 5–54.
A se vedea în acest sens: Marius Cristea, Smaranda Cutean, Memorie şi onoare, românii în primul
război mondial. Album. Volum dedicat aniversării a 90 de ani de la Marea Unire din 1 Decembrie 1918,
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direcţie nouă a fost însoţită, în istoriografia românească a temei, de continuarea
unor preocupări tradiţionale: publicarea sau reeditarea surselor primare clasice,
aşa cum este memorialistica, gen documentar cultivat cu predilecţie la noi după
2014 şi nu numai.
În acest context al lărgirii orizontului de interes şi abordare a primului
conflict mondial, şi în scrisul istoric românesc au apărut problematici şi personaje noi, pe care demersul de studiu şi cercetare le-a forţat să-şi părăsească
anonimatul. Astfel, preluarea de către Muzeul Grăniceresc Năsăudean a colecţiei de fotografii şi cărţi poştale rămase de la Albert Porkoláb a prilejuit restituirea unei figuri de ofiţer ardelean din vremea Marelui Război, despre care
nu s-a ştiut aproape nimic până atunci. Contribuţia istoriografică prin care
s-a finalizat acest demers arată utilitatea unei atari perspective de abordare
a subiectului, şi faptul că sunt puse în evidenţă figuri care nu aparţin istoriei
oficiale, consacrate, a Primului Război Mondial, dar care sunt departe de a fi
lipsite de relevanţă pentru mai buna înţelegere a temei. Lucrarea Un ardelean
în Marele Război: Albert Porkoláb (1880–1920), ne prezintă o figură dintre cele
mai interesante, un ofiţer de carieră care a suportat ca mulţi alţii, zeci şi sute
de mii de militari, ofiţeri şi soldaţi, teroarea marii încleştări5. Albert Porkoláb
este interesant mai întâi prin biografie şi prin traseul de carieră pe care l-a parcurs: născut într-un orăşel ca Năsăudul, în centrul fostei zone militarizate de
Habsburgi în secolul al XVIII-lea, unde cariera de ofiţer era una prestigioasă şi
oferea posibilitatea depăşirii propriei condiţii şi a ascensiunii sociale, urmează
cursurile Şcolii de cadeţi de infanterie de la Budapesta, după care va începe o
carieră de ofiţer la Regimentul k.u.k. nr. 63 Infanterie din Bistriţa. Traseul carierei sale va fi marcat de prima conflagraţie mondială a secolului XX: a luptat cu
regimentul său pe frontul răsăritean al conflictului (în Galiţia, îndeosebi) şi pe
cel sud-vestic (italian), la întoarcerea acasă de pe front, Albert Porkoláb având
gradul de maior. În tot acest răstimp a deţinut funcţii de comandă impor-

5

Editura Altip, Alba Iulia, 2008; Christophe Prochasson, Florin Ţurcanu (coord.), La Grande
Guerre. Historie et mémoire collective en France et en Roumanie, New Europe College-Institut
d’études avancées, Bucureşti, 2010; Dorin Giurgiu, Marius Cristea, Ioana Rustoiu, Smaranda
Cutean, Regii României Mari la Alba Iulia. Album, Editura Altip, Alba Iulia, 2013; Carol Bereczky,
Album cu fotografii din Primul Război Mondial. Album mit Fotos aus dem Ersten Weltkrieg. ElsöVilágháborús fénykép-albuma. World War I. Photos Album, Frontul Democrat al Germanilor din
Judeţul Caraş-Severin, Asociaţia Germană de Cultură şi Educaţie a Adulţilor Reşiţa, Editura
„Banatul Montan”, Reşiţa, 2014; Rudolf Dinu et al., I Romeni e la Grande Guerra 1914–1918.
Mostra foto-documentaria in occasione del centenario della Grande Guerra (1914–2014), Institutul
Cultural Român, Bucureşti, 2014; Cornel-Constantin Ilie (coord.), România în Marele Război/
Romania in the Great War, Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti, 2016; Ion Cârja,
Lucian Vaida, Loránd L. Mádly, Dan Prahase (editori), Un ardelean în Marele Război: Albert
Porkoláb (1880–1920), Editura Argonaut&Editura Mega, Cluj-Napoca, 2016; Alin Ciupală,
România în timpul Primului Război Mondial. Aliaţi, adversari şi propagandă. O istorie în imagini,
Monitorul Oficial. Editură şi Tipografie, Bucureşti, 2018; Albumul Marii Uniri, Samoilă Mârza,
text introductiv de Radu Mârza, Monitorul Oficial. Editură şi Tipografie, Bucureşti, 2018.
Ion Cârja, Lucian Vaida, Loránd L. Mádly, Dan Prahase (editori), Un ardelean în Marele Război:
Albert Porkoláb (1880–1920), Editura Argonaut&Editura Mega, Cluj-Napoca, 2016 (în continuare se va cita: Un ardelean în Marele Război).
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tante: a fost adjutantul comandantului de regiment, a comandat o perioadă
unul din batalioanele aflate în componenţa Regimentului k.u.k. nr. 63. Albert
Porkoláb este o figură interesantă şi demnă de a fi studiată tocmai pentru
complexitatea carierei pe care a făcut-o, ca militar: după ce a servit timp de
18 ani în calitate de ofiţer în armata austro-ungară, acesta a trecut în armata
română, la scurt timp după terminarea războiului şi Unirea Transilvaniei cu
România6. A abandonat aşadar drapelul, uniforma şi celelalte concepte de
loialitate ale unei armate defuncte şi s-a integrat în armata română, realizând
astfel el însuşi ceea ce literatura de specialitate numeşte astăzi un „transfer de
loialitate”, despărţirea de imperiul dualist care intrase în faza destructurării
implacabile, dublată de alegerea de a-şi continua cariera în armata României
Mari (a fost încadrat în Regimentul 81 Infanterie Dej, prima unitate militară
românească înfiinţată la începutul anului 1919 în oraşul-reşedinţă al fostului
comitat Solnoc-Dăbâca, numit în perioada interbelică „judeţul Someş”7). Din
armata fostei monarhii dualiste în cea română au trecut, după 1918, numeroşi
ofiţeri de etnie română, care serviseră până atunci în structurile armate austroungare. Intrarea în armata română a unui fost ofiţer k.u.k., care luptase până
la capăt sub stindardul austro-ungar şi care se mai numea şi „Porkoláb” este
demnă de interes pentru modul în care se s-au reconfigurat identităţile şi loialităţile în Transilvania la sfârşitul Primului Război Mondial. Nu în ultimul rând,
Albert Porkoláb este demn de cel mai mare interes din perspectivă istoriografică, datorită bogatei colecţii de fotografii şi cărţi poştale pe care ne-a lăsat-o, şi
care sunt deosebit de relevante pentru memoria războiului şi pentru o lectură
din perspectiva „istoriei culturale” totodată, pe marginea marii confruntări de
acum un secol8. Ofiţerul năsăudean este, astfel, un personaj complex, care ne
transmite peste timp, prin urmele documentare care-l evocă, o mărturie deosebit de valoaroasă cu privire la ceea ce a însemnat viaţa, iubirea, moartea, în
Marele Război şi în afara acestuia.
Sursele documentare care prezintă experienţa nemijlocită a lui Albert
Porkoláb, ca ofiţer austro-ungar şi participant la prima conflagraţie mondială,
sunt în primul rând cele peste 300 de fotografii şi circa 40 de cărţi poştale, editate în cuprinsul lucrării mai sus menţionate, la care se adaugă, dosarul său „de
cadre”, păstrat la Arhivele de Război din Viena, precum şi documentaţia care
atestă trecerea sa în structurile armatei române şi respectiv avansarea la grad de
locotenent-colonel, în anii 1919–1920. Experienţa sa „profesională” în această
nouă ipostază, de ofiţer al armatei române, va fi una scurtă din nefericire, ca
urmare a faptului că Albert Porkoláb s-a întors de pe front cu o stare de sănătate zdruncinată, care a dus spre un sfârşit implacabil: a murit la vârsta de 40
de ani, într-un spital din Cluj, în data de 18 februarie 19209. Câteva documente
descoperite foarte recent la Serviciul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi la Muzeul
6
7

8
9

Pentru parcursul de carieră al lui Albert Porkoláb, vezi Ibidem, pp. 12–22.
Colonel (r.) Gheorghe Tanco, Regimentul 81 Infanterie „Dej” 1919–1940, prefaţă, introducere şi
volum îngrijit de Constantin Albinetz, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2018.
Un ardelean în Marele Război, pp. 22–27, 33–241.
Ibidem, pp. 16–27.
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Grăniceresc Năsăudean sunt în măsură să întregească „moştenirea” Porkoláb
şi imaginea cu privire la ceea ce lasă în urma sa, la capătul vieţii pământeşti, un
personaj de această factură. Semnătura sa pe o carte în limba germană editată
la Viena în anul 187510, alături de un ex libris11, în sine nu spun foarte multe
dar evocă un personaj a cărui formare intelectuală şi profesională a presupus
o anume întâlnire cu lumea cărţilor. Şi mai interesante şi mai semnificative în
această ordine de idei sunt documentele care au rezultat cu ocazia efectuării
succesiunii, în anul 1923, după moartea ofiţerului, şi a împărţirii cu această
ocazie a bunurilor sale personale, în beneficiul rudelor apropiate din Bistriţa
şi Năsăud12.
Astfel, la aproximativ doi ani şi jumătate de la decesul ofiţerului
Porkoláb se realizează succesiunea şi se decide distribuirea bunurilor personale către rude. Dispunem în acest sens de un Extras din procesul verbal
întocmit în cabinetul lui Victor Pop, notar public în Dej, la 29 iunie 1923, „cu
ocaziunea dezbaterei eredităţii lui Porcolab Albert”, precum şi de două inventare de bunuri, unul întocmit la Năsăud în 22 martie 1922 (partea iniţială a
documentului este în limba maghiară) şi un al doilea datat Bistriţa 13 iunie
1923 (cu terminologia de început a formularului bilingvă, în limbile română şi
germană)13. În condiţiile în care în istoriografia militară de la noi nu prea există
asemenea surse primare, care să pună în evidenţă bunurile şi recuzita personală a unui ofiţer, considerăm că aceste câteva materiale documentare merită
să facă obiectul unei restituiri.
Extrasul după procesul verbal redactat la Dej în cabinetul notarial
Victor Pop, în data 29 iunie 1923, este documentul de bază în raport cu care
cele două inventare opinăm că au statut de anexe. O primă informaţie semnificativă pe care o putem afla din acest extras este enumerarea rudelor apropiate,
trecute în document ca „moştenitori legitimi”, astfel pe linie paternă este consemnată Porcolab Magdolna, căsătorită cu Boga Francisc, între timp decedată
şi ea, ca moştenitori figurând cei trei copii ai săi: Boga Roza, Boga Magdolna şi
Boga Berta. După mamă, moştenitorii lui Albert Porkoláb sunt ceva mai numeroşi, este vorba cel mai probabil de copiii unei mătuşi, Steinbach Papi, căsătorită Kublicica, după cum urmează: Kublica (Kublicica?) Francisc, Weisz Barta,
căsătorită Anton, Weisz Roza, căsătorită Lupu, Weisz Leopold, Weisz Gustav
şi Weisz Iosif. Se cuvine să adăugăm o precizare importantă în acest context,
faptul că ofiţerul Porkoláb a lăsat un testament, după cum se precizează în
deschiderea documentului din care cităm. Această menţiune nu este lipsită
de semnificaţie, gestul de a transmite bunurile către urmaşi pe cale testamentară denotă disciplină şi o anumită rigoare în modul de organizare a propriei
10
11
12

13

Vezi anexa II.
Vezi anexa III.
Documentele în original la Serviciul Judeţean Bistriţa-Năsăud al Arhivelor Naţionale, Fond
Banca „Aurora” Năsăud, – secţiunea depuneri, dosar nr. 4/44, ff. 123 r–126 v (redate cu această
ocazie în transcriere, vezi anexa I). Mulţumim cercetătorului Adrian Onofreiu pentru semnalarea materialelor.
Vezi anexa I.
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„posterităţi”, sub aspect material. Decizia în sine de a lăsa un testament este
de asemenea sugestivă pentru starea de spirit a unui ofiţer, care pe front a
coabitat permanent cu pericolul pierderii vieţii, iar odată încheiată conflagraţia
a avut de înfruntat serioase probleme de sănătate ce l-au făcut să ia în calcul,
la modul serios, imposibilitatea de a le traversa cu bine şi astfel a dorit să fie
pregătit şi pentru cea mai nedorită dintre eventualităţi, moartea. Trebuie adăugat şi faptul că a doua categorie de moştenitori la care face referire extrasul
după documentul de succesiune întocmit la Dej în 29 iunie 1923, sunt „erezii
testamentari”: familia lui Francisc Osvanescki, de asemenea militar de profesie
(colonel), şi văduva Rozina Molnar, născută Gross14. În documentele de succesiune mai este menţionat numele Idei Goldschmidt, văduvă la acea dată, naşa
de botez a lui Albert Porkoláb, despre care se menţionează că nu pretinde nimic
din moştenirea finului său15. Deducem din extrasul făcut după procesul verbal
de succesiune, că succesiunea propriu-zisă – transmiterea bunurilor rămase de
la ofiţerul decedat – s-a făcut atât către moştenitorii legitimi, rude apropiate pe
linie paternă şi maternă, practic unchi, mătuşi şi veri ai lui Albert, cât şi către
cei testamentari.
Lectura celor două inventare de bunuri, care ne-au parvenit împreună
cu extrasul, relevă o înzestrare materială de un anumit nivel, mai degrabă
mediu, am putea spune, specific unei persoane apropiate de clasa mijlocie
a epocii. Recuzita de tip militar ocupă o anumită pondere, după cum era de
aşteptat, aşa cum rezultă din primul inventar, înregistrat la Năsăud în 25
martie 1922. Semnificativ este faptul că obiectele menţionate în cele două liste
de inventar confirmă parametrii celor două loialităţi pe care Albert Porkoláb
le-a asumat succesiv în cariera sa: austro-ungară şi după război românească.
„Veşminte şi albituri”, „haine milităreşti”, pelerine, „capele milităreşti”, valize
(„cufere”), centură, sabie, baionetă, sugerează în mod explicit sfera de activitate
a lui Porkoláb precum şi cele două etape succesive ale carierei sale, prin menţionarea explicită a provenienţei unora dintre obiectele enumerate: „ungureşti”,
„româneşti”. Remarcăm, de asemenea, prezenţa unor piese vestimentare civile,
de o anumită valoare bănească, aşa cum sunt „un rând de haine civile”, evaluate la 700 de lei, „palton civil” la 200 de lei etc. Atrag atenţia, în conţinutul
inventarului, cele două ceasuri de aur, unul cu lanţ şi altul fără, prevăzute cu o
valoare bănească de 250 şi respectiv 150 lei, accesorii ale unei anumite eleganţe
vestimentare pe care un ofiţer, în epocă, era obişnuit să o afişeze16.
O relevanţă suplimentară pentru nivelul de stare materială al lui Albert
Porkoláb sunt economiile sale băneşti, sumele de bani menţionate în cele două
inventare de bunuri. Astfel, la banca „Mercur” din Năsăud este consemnată
o depunere în valoare de 7500 lei, iar la o bancă din Târgu-Mureş 9650,70 lei.
Se mai adaugă obligaţiuni la împrumutul de război care se ridică la un total
de 5000 de lei. Inventarierea bunurilor rămase după deces consemnează şi
14

15
16

În colecţia Porkoláb s-a păstrat o fotografie a Rozei (Rozinei) Molnar, vezi Un ardelean în
Marele Război, p. 208.
Vezi anexa I.
Ibidem.

169
https://biblioteca-digitala.ro

Ion CÂRJA, Dan Lucian VAIDA, Dan PRAHASE

cheltuielile de spitalizare, la clinica din Cluj (560 lei), precum şi cele aferente
transportului de la Cluj după deces şi respectiv a înmormântării la Năsăud
(6000 lei). În fine, valoarea „curată” a moştenirii Albert Porkoláb, pe care o specifică extrasul după documentul de succesiune din 29 iunie 1923, adică sumele
de bani lichizi, plus evaluarea bănească a celorlalte bunuri, duce la un total de
23830 de lei, care reprezintă aşadar o sumă de bani negrevată de alte spese şi
care face obiectul succesiunii în beneficiul moştenitorilor, „legitimi” şi „testamentari” deopotrivă17.
Ne spun ceva cele două liste de inventar despre eventualele reflexe
şi disponibilităţi culturale ale ofiţerului Porkoláb? La drept vorbind, nu mare
lucru, astfel încât la acest punct ceea ce putem face este să speculăm şi să-l
evocăm pe foarte tânărul Albert, ca elev cu foarte bune rezultate la învăţătură
în perioada în care a frecventat şcolile năsăudene, care i-au permis să continue
studiile şi să-şi construiască o carieră de ofiţer pe baza aceloraşi disponibilităţi
intelectuale de care a dat dovadă de timpuriu. Un amănunt găsim, totuşi, în
inventarul încheiat la Bistriţa în 13 iunie 1923, care menţionează la poziţia 7 un
„Kofer cu cartie” (documentul original conţine numeroase greşeli de dactilografiere, astfel putem presupune că ar fi vorba de „cufăr cu cărţi”!)18. În sprijinul
prezenţei cărţilor în viaţa cotidiană a ofiţerului pe care l-am ales spre studiu,
pledează o fotografie din colecţia personală, datată 5 august 1914, care-l înfăşişează pe Albert Porkoláb aşezat pe o canapea, citind o carte19. De asemenea,
corespondenţa pe care o întreţine cu cei apropiaţi de la Năsăud şi Bistriţa şi cu
Helena Scridon înainte de război şi după declanşarea acestuia20, ne înfăţişează
un cadru militar pentru care meseria armelor a coabitat cu alte preocupări, mai
puţin cazone şi că ofiţerul Porkoláb şi-a însuşit temeinic reflexe şi deprinderi
din zona lecturii, a culturii scrise.
Valorile băneşti menţionate în documentele pe care le-am prezentat
suprind, în linii generale, coordonatele situaţiei materiale a unui ofiţer din
vremea Marelui Război şi sunt interesante din perspectivă istorică dacă ţinem
seama de faptul că avem de-a face cu „averea” unui ofiţer care a deţinut în
perioada 1914 funcţii de comandă de înaltă răspundere, la nivelul unităţilor
militare în care a fost încadrat: Regimentul de Infanterie k.u.k. nr. 63 Bistriţa
şi succesiv Regimentul de Infanterie nr. 81 Dej, pentru a fi avansat, în anul
1919, după încadrarea în armata română, la grad de locotenent-colonel. Starea
materială a ofiţerilor din acele timpuri n-a fost cercetată sistematic, astfel nu
dispunem de date cantitative care să ne permită comparaţii şi evaluări cu grad
mai mare de fineţe, pentru a vedea cum se situează Albert Porkoláb în raport cu
alţi ofiţeri din armata austro-ungară sau din armata română. Este limpede, aşa
cum am sugerat şi mai sus, că ofiţerul năsăudean era un om al epocii sale, care
şi-a însuşit o practică deja răspândită la nivelul elitelor române şi nu numai, de
administrare în sens capitalist a propriilor venituri, cu ajutorul oportunităţilor
17
18
19
20

Ibidem.
Ibidem.
Un ardelean în Marele Război, p. 42.
Ibidem.
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oferite de instituţiile financiar-bancare. Veniturile care fac obiectul succesiunii
încheiate în 1923 sunt indicatori semnificativi pentru „averea” unui ofiţer de la
sfârşitul Marelui Război şi, în acelaşi timp, pentru nivelul de acumulare materială la care putea ajunge un membru al clasei de mijloc dintr-un orăşel ardelean de la începutul secolului XX.
La sfârşit, dar nu în ultimul rând, dorim să menţionăm un element
deosebit de semnificativ, care-l evocă pe Albert Porkoláb, lumea prin care a
trecut şi „războiul cel mare” în care a luptat, este vorba de mormântul său,
identificat de curând în cimitirul romano-catolic din Năsăud21. În acest sens,
stă mărturie o piatră tombală, pe care sunt inscripţionate două nume: primul
este cel al lui Karl Porkoláb, cu precizarea perioadei în care a vieţuit: 1828–1882.
Este vorba de tatăl ofiţerului, dedesubtul căruia este trecut numele lui Albert
Porkoláb însuşi, cu specificarea gradului militar pe care l-a deţinut: „obersleutnant” (locotenent-colonel) şi anii de viaţă: 1881–192022. Cronologia vieţii celor
doi prezintă câteva inadvertenţe, astfel informaţiile de care dispunem despre
Carol (Karl) Porkoláb rezultă că s-a născut în anul 1835 şi a murit în 1883. În
cazul fiului său este eronat doar anul naşterii – 1881, data de naştere corectă a
lui Albert Porkoláb fiind cea consemnată în registrului botezaţilor din parohia
romano-catolică Năsăud: 19 mai 188023. Rămăşiţele pământeşti ale lui Albert
au fost puse, iată, în mormântul în care-şi dormea de câteva decenii somnul de
veci tatăl său, pentru ca în felul acesta fiul să fie alături de părinte în eternitate.
Adăugată la sursele vizuale pe care ni le-a transmis şi la datele privind bunurile care au făcut obiectul procedurii de succesiune în 1923, această informaţie
întregeşte profilul documentar al unui personaj care face parte din „lumea
celor de ieri”, ofiţerul năsăudean Albert Porkoláb.

21

22
23

Identificarea mormântului lui Albert Porkoláb aparţine inginerului Ovidiu Maghiar din
Năsăud, căruia îi mulţumim şi pe această cale pentru sprijinul acordat.
Vezi Planşa III, fotografii realizate de Dumitru Rotari, Năsăud, 2018.
Un ardelean în Marele Război, pp. 9–12.
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Anexa I
„Dr. VICTOR POP NOTAR PUBLIC ÎN DEJ
VIII. 351
Nr. 393–1922. las
Nr. G 1945/6–1921

/123 r/

EXTRAS
Din procesul verbal dresat în cancelaria lui Victor Pop, notar public în
Dej, la 29 Iunie 1923, cu ocaziunea dezbaterei eredităţii
lui Porcolab Albert
decedat în Cluj la 18 Februarie 1920 lăsând testament.
Cei interesaţi au făcut următoarea
ÎMPĂRŢEALĂ:
Ereditatea constă din:
I. Active:
A. Mobile în preţ de 		
B. Imobile în preţ de 		
Suma totală a activelor
II. Pasive în suma de 		
Valoarea curată a eredităţii

29 830 Lei
nimic
29 830 Lei
6000 Lei
23 830 Lei

Erezii legitimi sunt:
I. Unchiu după tatăl defunctului
1. Porcolab Magdolna măr<itată> Boga Francisc, a decedat, erezii ei
sunt copii ei:
a/1 Boga Roza, văd<uva> lui Vasilie Anton
b. Boga Magdolna măr<itată>Cira George
c. Boga Berta
II. Unchiu după mama defunctului
a. Steinbach Papi, măr<itată> Kublicica, a decedat, eredele ei e fiul ei.
a/1. Kublica Francisc.
b. Weisz Barta măr<itată> Anton
c. Weisz Roza măr<itată> Lupu
d. Weisz Leopold
e. Weisz Gustav
f. Weisz Iosif
Erezii testamentari sunt: Familia lui Ovsanescki Francisc şi văduva
Molnar Rozina născ<ută> Gross.
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Domnul Francisc Ovseneschi<sic!> şi Doamna văd<uva> Molnar /123
v/ Rozina predau că mobilele toate le-au primit deja.
Cei prezenţi predeau ca Doamna văd<uvă> Friedrich Goldschmidt din
ereditate nu presinte<sic!> nimic.
Întreaga ereditate mobile precum şi banii pretenţiunile ale defunctului
şi ce s-au luat la inventar să se predea astfel:
2/12 parte pe Rozalia Boga văd<uva> lui Anton Vasilica
2/12-a parte pe Boga Magdolna măr<itată> George Cira
2/12-a parte pe Boga Berta
2/12 parte lui Francisc Coblicica
2/12-a parte pe văd<uva> Weis Berta măr<itată> Anton Nicul<lipseşte
în orig. continaurea textului>
2/12-a parte lui Weis Roza văd<uva> lui Lupu Petru
1/12-a parte e Weisz Gustav
1/12-a parte pe Weis Iosif
cu drept de proprietate.
Cei prezenţi predau mai departe ca Francisc Ovsaneschi au căpătat din
averea defunctului următoarele obiecte luate la inventar în Bistriţa sub poziţiile
1.7.8.9.10.11.12.13.14.15. în suma de 630 Lei iar din obiectele luate la inventar în
Bistriţa Doamna văd<uvă> Molnar au primit obiectele de sub poziţiile 2.3.4.5.6.
în preţ de 440 Lei.
Despre predarea eredităţii se vor aviza:
1. Administraţia financiară Dej cu somarea ca procentul să-l demăsure
şi despre aceasta în 30 de zile să avizeze judecătoria aceasta.
2. Oficiul cărţilor funduare Dej după ridicarea <lipseşte în orig. continaurea textului>
3. Judecătoria de ocol Dej ca judecătorie succesorală
4. Dr. Victor Pop notar public în Dej cu provocarea la numărul 393–1922
5. Cira George pentru Rozalia Boga Magdolna şi Berta Boga Bistriţa
6. Pentru Weis Berta, Roza, Leopold, Gustav, Iosif, Domnul Lupu Teofil
Năsăud.
7. Francisc Ovsaneschi colonel, Bistriţa, str. Regina Maria, nr. 22”.
*
**
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„/124 r/

INVENTAR

Luat în /Aufgenommen in/ Bistriţa la /am/ 13 Iunie 1923 după ereditatea lui /vom Nachlases/ Porcolab Albert locuitor în comuna /Einwohner
der Gemeinde/ Dej repauzat la /gestorben am/ 18 Februarie 1920 în Cluj.
Fiind de faţă /Gegenwartig/:
Schlesiger Gustav Cira George
Inventator /als inventarierendes Organ./
Poziţiei
des postens
Nr.

bucăţilor
der stücke

Descrierea obiectului
Preţul statorit/după poziţii suBenennung des Gegenstan- mar einzeln zusammen
des
Lei
Bani
Lei
Bani
Starea activă:
1. Averea mobilă:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
5
3
1
1
1
1

masă de scris
dulap
Etager
masa rotund<ă>
o icoană
Kofer
Kofer cu cartie
nadragi
timica
bluza
Ştergare
Cămaşă
ceas de aur cu lanţ
- – - fără tabachere
libel de depunere la banca
Tg. Mureş nr. 1611 bani
gata
bani gata la Clinică în Cluj
la nr. 2608/19–20
laolaltă
2. Averea imobilă
./.
Starea pasivă:
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200
300
25
50
5
50
10
100
100
60
50
30
250
150
30
9650

70

560
11620

70

„Averea” unui ofiţer ardelean din anii Marelui Război – năsăudeanul Albert Porkoláb
Spesele de înmormântare şi
transportarea în Năsăud
rămân

Încheiat şi subscris:
G. Schlesinger m. p. 	

6000
5620

70

George Cira m. p.
inventator
Pentru autentificare:
<semnătură olografă>
oficiant.

Titu Anton m. p.
Spesele inventarului solvite din partea erezilor.
D. c. m. s.
/L. S./ Mureşan m. p.
Pentru autentificare:
<semnătură olografă>
Oficiant”.
*
**
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„/126 r/

Nr. G 1945/ 6
1921
LELTÁR

Felvétetett Năsăud 1922 ik évi Martie ho 25 n Cluj 1920 ik Februar ho
18 n végrendelet hátrahagyása cu elhalt Albert Porcolab hagyatékárol Năsăud
kir járásb iroság mint hagyáteki biroság G. 418/1922 számu végzése folytán.
Jelenlevök:
A hatoság részéröl:
Ioan Muresian secr. Dumitru Nascuţiu
Titu Anton, Teofil Lupu
preţuitor.
Tétel Darab A tárgy megnevezése
szám

Az érdekeltek részéröl:
George Chira,

becsérték
Jegyzet
Tételenként
összesen
Lei
Bani Lei Bani

1

1

2

1

3
4

1
1

I. Starea activă
A. Mobile
Veşminte şi albituri:
un rând de haine milităreşti
un rând – –
de vară vechi
– - – - de vară
–-–-

5

1

–-–-

400

6

1

–-–-

400

7
8

1
1

100
800

9
10
11
12
13
14

1
1
1
3
1
4

15
16
17

2
4
5

Pelerină veche
o manta mil<itară> austroung<ară>
- – - românească
Un rând de haine civile
Palton civil
Capele milităreşti
pălărie civilă
buc<ăţi> cămeşi de zi a/30
lei
- – - noapte a/20 lei
- ismene a/15 lei
ştergare vechi a/10 lei

600

uniformă ungară

200

uniformă ungară

300
400

uniformă ungară
uniformă românească
uniformă românească
uniformă românească

400
700
200
100
60
120
40
60
50
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18
19
20

14
10
2

21
22
23
24
25
26

1
1
1
1
1
13

27
28
29
30
31
32

17
1
2
1
2

1

1

5

2

1

batiste vechi a/4 lei
păr<echi> ciorapi a 6 Lei
păr<echi> ghete vechi
a/100 Lei
păr<eche> cămăşi de piele
– ciobote
centură
sabie ung<urească> veche
baionetă veche
păr<echi> manjete vechi
a/3
gulere vechi a/50 bani
Instrumente de vas vechi
oglindă mică
portmoneie a/15 Lei
o perie de haine
cufere vechi a/30 Lei
b/Depuneri:
La banca „Mercur” în Năsăud
o depunere de lib. nr. 1775
c/Obligarii
buc<ăţi> oblig<aţiuni> de
împrumut de război roman a/500 n-rii 7707–7711
1 buc<ată> oblig<aţiune>
de împr<umut> de
(război) roman nr. 1814
Mobile laolaltă
II. Starea pasivă
Nimic.

56
60
200
80
200
20
5
5
39
8
15
5
30
5
60

50

7500

2500
2500

18218

50

Rămâne deci ereditatea curată 18218 lei 50 bani, adecă Optsprezece mii
douăsute optsprezece lei 50 bani.
D. c. m. s.
Ioan Mureşan m. p. secr<etar> adm<inistrativ>
Dumitru Nascuţiu preţuitor
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“THE ASSETS” OF AN OFFICER FROM ARDEAL
– ALBERT PORKOLÁB FROM NĂSĂUD
– Abstract –
In the present study the author wants to complete the information and the photographic images presented in the book “Un ardelean în Marele Război – Albert Porkolab
(1880–1920)”, about the officer Albert Porkolab from Năsăud, a participant in World
War I as an officer in the Austrian army – in the 63rd Infantry Regiment from Bistriţa,
and later in the Romanian Army, in the 81st Infantry Regiment Dej.
In the current study, several documents issued in 1923, two years after the death
of Albert Porkolab, were presented and analysed, on the occasion of the officer succession and of his personal assets division, to the benefit of his close relatives in Bistriţa
and Năsăud.

„LE PATRIMOINE” D'UN OFFICIER D'ARDEAL
– ALBERT PORKOLÁB DE NĂSĂUD
– Résumé –
Dans la présente étude, l’auteur veut compléter l’information et les photographies
présentées dans le livre «Un ardelean în Marele Război – Albert Porkolab (1880–1920)», sur
l’officier Albert Porkolab de Năsăud, un participant à la Première Guerre mondiale et
un officier dans l’armée autrichienne – dans le 63ème Régiment d’infanterie de Bistriţa,
et plus tard dans l’armée roumaine, dans le 81ème Régiment d’infanterie de Dej.
Dans la présente étude, plusieurs documents publiés en 1923, deux ans après la
mort d’Albert Porkolab, ont été présentés et analysés, à l’occasion de la succession et du
partage de son patrimoine personnel, au profit de ses proches de Bistriţa et de Năsăud.
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Planşa I – Pagina de titlu a unei cărţi din biblioteca lui
Albert Porkolab, cu semnătura proprietarului.
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Planşa II – Ex libris, aplicat pe cărţile din biblioteca lui Albert Porkolab.
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Planşa I – Mormântul lui Albert Porkolab, identificat
în cimitirul romano-catolic din Năsăud.
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PRELIMINARII ŞI TRĂIRI NĂSĂUDENE
PREMERGĂTOARE MARII UNIRI DIN 19181
Ioan SENI
Transilvania în pragul Marii Uniri
În mai toate epocile istorice, românii ardeleni au purtat covârşitor
„jugul muncii servile, al iobăgiei şi şerbiei”, fiind, totodată, „primii excluşi din
rândul cetăţenilor ţării ...”2. Când a început Primul Război Mondial, românii din
Transilvania nu au avut posibilitatea de a alege şi de a se alătura marilor puteri
care susţineau lupta pentru drepturi şi libertăţi democratice, fiind nevoiţi să
lupte sub cei care-i tratau ca o rasă inferioară, condamnată la suferinţe şi bună
de trimis pe front, pentru interesele stăpânilor, aşa cum s-a întâmplat de fapt.
Toate nedreptăţile suferite de românii ardeleni menţineau între România şi
Monarhia Austro-Ungară „o stare neîntrerupta de ură ...3”.
Numeroşi români ardeleni, obligaţi să lupte în armata austro‑ungară,
căzând prizonieri în Italia sau Rusia, se exprimau pentru dreptul la unirea naţională a tuturor românilor. Cei întruniţi la Darniţa se exprimau cu claritate: „Noi
românii, ca şi celelalte neamuri subjugate ne‑am convins definitiv că viitorul nostru
nu‑i în cadrele Statului austro‑ungar … Cerem cu voinţă nestrămutată încorporarea
noastră în România liberă, pentru a forma, împreună cu ea, un singur stat naţional
român pe care‑l vom zidi pe bazele celei mai înaintate democraţii. Pentru aceasta ne
punem în cumpănă tot ce avem: viaţa şi averea noastră, femeile şi copiii noştri, viaţa
şi fericirea urmaşilor noştri. Şi nu ne vom opri până nu vom învinge ori vom pieri
…”4. La fel au procedat şi voluntarii din Siberia, care s‑au organizat în două
batalioane active – „Horea” şi „Mărăşeşti”. Aceeaşi atitudine o aveau prizonierii români din Italia, Franţa, Canada, America, Turcia, Viena sau Praga. Cei
emigraţi în Statele Unite sau în Canada se înrolau în armata americană sau
engleză, urmărind acelaşi obiectiv democratic: „Am hotărât să scuturăm jugul
secular, luptând în rândurile marilor noştri Aliaţi … Noi, românii din Transilvania şi
din alte provincii subjugate de Austro‑Ungaria, aflându‑ne în Franţa şi întrunindu‑ne
1
2

3

4

Vezi Ioan Seni, Năsăudenii şi Marea Unire, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2008, pp. 27–44.
David Prodan, Din Istoria Transilvaniei. Studii şi evocări, Edit. Enciclopedică, Bucureşti, 1991,
p. 7.
Paul Abrudan, Mihai Racoviţan, Transilvania – documente istorice în lumina adevărului, Edit.
„Ţara Noastră”, Bucureşti, 1991, p. 114.
***, Documentele Unirii. Transilvania, Banatul, Crişana, Maramureşul, 1918–1928, vol. I, Edit.
„Cultura Naţională”, Bucureşti, 1929, pp. 119‑140.
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azi la Paris, ne angajăm să continuăm lupta pentru eliberarea noastră... şi cu participarea fraţilor noştri din România să constituim Comitetul Naţional al Românilor
din Transilvania şi Bucovina; 30 aprilie 1918. Paris, Str. La Boetie, 103. Scopul
Comitetului era „independenţa Transilvaniei şi Bucovinei şi unirea acestor ţări cu
Regatul României”5. Un astfel de comitet se constituia şi la Roma „cu scopul de
a strânge într‑un mănunchiu pe toţi românii subjugaţi Austro‑Ungariei, aflători în
ţările aliate, de a‑i organiza (…), în vederea realizării unităţii noastre naţionale”6. Din
Comitet făcea parte şi prof. univ. dr. Simion Mândrescu, un prieten al năsăudenilor, precum şi Aron Cotruş, Valer Pop etc.
Declaraţia Comitetului Naţional al Românilor emigranţi din
Austro‑Ungaria de la Iaşi, având ca preşedinte pe Alexandru Lapedatu şi
secretar pe Octavian Tăslăuanu, avea obiective asemănătoare: „Cerem să
fim liberaţi de sub jugul monarhiei Austro‑Ungare… Nu recunoaştem monarhiei
Austro‑Ungare dreptul de a se ocupa de soarta românilor din Ardeal şi Bucovina, deoarece, veacuri de‑a rândul, ne‑a ţinut în cea mai ruşinoasă robie… Soarta românilor
din Austro‑Ungaria s‑a hotărât prin războiul Regatului Român şi prin voinţa liberă
a întregului popor românesc şi o va consfinţi congresul de pace generală …”7. La fel
au procedat şi alţi români, care s‑au întrunit la Paris8, Celeabinsk, iar cei ce nu
se puteau organiza în unităţi distincte se înscriau ca voluntari în armata americană sau canadiană, franceză sau italiană etc.9.
Acasă, în Transilvania, atmosfera nu era cu nimic mai prejos, dimpotrivă, deputatul Alexandru Vaida‑Voievod a citit în parlamentul de la
Budapesta, la 12 octombrie 1918, Declaraţia10 Partidului Naţional Român, însoţită de o amplă expunere de motive, prin care apăra interesele fireşti ale românilor: „… între oprimatori şi oprimaţi de când e lumea n‑au putut să fie raporturi
sincere. Trebuie să tindem ... să fim toţi cu drepturi şi ranguri egale şi liberi ..., Wilson
a stabilit principiul prin care în viitor nu se mai fac deosebiri între naţiuni şi naţiuni,
ci naţiunile mari şi mici se vor bucura de drepturi egale. Aceste principii nimeni nu le
mai poate întuneca ... De astăzi începând suntem consideraţi naţiune şi nici Guvernul
şi nici Parlamentul maghiar nu mai poate hotărî asupra noastră ...”11. În baza acestei
5

6

7

8
9
10

11

***, Documentele Unirii. 1918 la români, vol. VII, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
1989, pp. 13‑16.
Ştefan Pascu, Liviu Maior, Culegere de texte pentru Istoria României, vol. I, Edit. Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti,1977, p. 296; ***, Documentele Unirii. 1918 la români, vol. VII, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989, pp. 25‑26.
„Generaţia Unirii”, Nr. 14‑15/aprilie‑mai 1928, Bucureşti, p. 7; ***, Documentele Unirii. 1918 la
români, vol. VII, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989, p. 44.
Ştefan Pascu, Liviu Maior, op. cit., pp. 293‑295.
Ibidem, p. 299; Liviu Maior, op. cit., la nota 7, p. 137.
Declaraţia de autodeterminare a Comitetului Executiv al P.N.R., prezentată în Parlamentul
maghiar a fost publicată în „Foaia Poporului Român” din Budapesta, Nr. 227/31 octombrie
1918; vezi şi Stelian Neagoe, Marea Unire a românilor în izvoare narative, Edit. „Eminescu”,
Bucureşti, 1984, pp. 231‑239.
D.J.B-N.A.N., Fond Victor Onişor, dos. 5, ff. 12‑13; vezi şi George Moroianu, Luptele de emancipare ale românilor din Ardeal în lumină europeană; ***, Documentele Unirii. Transilvania, Banatul, Crişana, Maramureşul, 1918‑1928, vol. III, Edit. „Cultura Naţională”, Bucureşti, 1929,
pp. 1440‑1442.
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declaraţii fundamentate pe principii democratice, s‑au luat toate hotărârile de
dezlipire de Ungaria12 şi apoi de unire a Transilvaniei cu Ţara-Mamă. Declaraţia
a fost adusă la cunoştinţa oficialităţilor ungare şi ale lumii întregi, iar pentru
românii de pretutindeni a luat forma unui manifest. În modestia şi curajul său,
Al. Vaida‑Voievod accentua13: „Prin rostul meu modest şi trecător, nu eu vorbesc ci
întreaga naţiune română şi că în aceste clipe istorice fiecare român simte ca mine şi este
identificat în sufletul lui cu aspiraţiile, sentimentele şi speranţele pe care vi le‑am expus
aici”, la care preşedintele de şedinţă Wekerle Sándor încearcă să‑i replice sec:
„... datoria mea este să resping orice tendinţă spre dezmembrarea naţiunii maghiare
sau reducerea ei. Poziţia deputaţilor români este într‑o incalificabilă contrazicere cu
legile noastre …”14. În răspunsul său, Al. Vaida‑Voievod demonstra ungurilor că
miniştrii lor – Tisza, Apponyi şi Bánffy urmăreau strivirea naţionalităţilor prin
orice mijloace: administrative, prin distrugerea învăţământului, prin reprezentarea inegală în parlament, prin politica agrară şi că, în timp ce românii erau
ucişi pe front, acasă, femeile şi copiii lor umpleau închisorile15. Românilor din
fostul Imperiu Austro‑Ungar nu le era străin că şi cehii şi slovacii s‑au unit şi
au creat un stat independent, că Austria, Polonia şi Ungaria au devenit republici independente în graniţele lor fireşti, că prin unire s‑a creat Iugoslavia.
„… În aceste momente istorice, toţi românii se unesc în aceleaşi simţiri şi că inimile
tuturor românilor sunt pătrunse de aceleaşi dorinţe şi speranţe”16. Cu toată convingerea credeau în realitatea că la „Conferinţa de Pace românii vor fi reprezentaţi
de români aleşi şi nu de unguri ...”17. Contrar poziţiei autorităţilor maghiare au
existat personalităţi ale culturii maghiare care vedeau corect fenomenul dezintegrării Imperiului austro-ungar şi formarea de popoare libere, democratice18:
„Ungurilor! Şi noi ne privim de naţiune înnoită ... ca şi acei fraţi ai noştri care din
ruinele monarhiei se ridică fericiţi la putere proaspătă. Uşuraţi ne trezim în conştiinţa
că nu suntem siliţi să fim şi mai departe stâlpii apăsării. Libertatea naţiunilor surori
este chezăşia libertăţii noastre ... Să trăim unii lângă alţii în pace, ca naţiuni libere, cu
naţiuni libere …”– susţineau Ady Endre, Bartok Bela etc.
În baza măsurilor hotărâte de Partidul Naţional Român, şcolile confesionale ortodoxe române puneau deja în circulaţie măsuri salutare în favoarea
românilor: „1. Planul normal de învăţământ rămâne în întregime în vigoare cu
modificarea că, la clasa I şi a II‑a, limba maghiară nu este obligatorie, ci facultativă;
2. Inscripţia de pe şcoală se va înlocui cu inscripţia «Şcoala Primară Confesională
12

13

14
15

16

17
18

Vlad Georgescu, Istoria românilor de la origini şi până în zilele noastre, Edit. Humanitas, Bucureşti, 1992, p. 184.
Vezi şi Ioan Seni, Starea de spirit în Ţinutul năsăudean în perioada premergătoare Marii Uniri – 1
Decembrie 1918, în Comuna Telciu în preajma Centenarului Marii Uniri (1918–2018), coordonator Vasile Şt. Tutula, editura Mega, Cluj-Napoca, 2017, pp. 55–56.
D.J.B-N.A.N., Fond Victor Onişor, dos. 7, pp. 21; 29.
Milton G. Lehrer, Ardealul pământ românesc, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989,
p. 224.
***, Documentele Unirii. 1918 la români, vol. VII, Edit. Şt. şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989, p. 43;
Ioan Scurtu, op. cit., p. 106.
D.J.B-N.A.N., Fond Victor Onişor, dos. 5, f. 31.
„Adevărul” din 28 oct/10 nov. 1918, în Anuarul Bârgăuan, an VII, nr. 7, 2017, p. 92.
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Ortodoxă Română în comuna …»; 3. Toate protocoalele şi matricolele se vor completa
pe viitor în limba română; 4. Reîntroducerea şi luarea jurământului faţă de autorităţile
române se vor îndeplini prin subscrisul Oficiu Parohial ca Inspectorat Confesional
Naţional Român pe spesele respectivului învăţător (Extras din Circularul către toate
oficiile parohiale din Comitatele Bistriţa‑Năsăud, Braşov, Făgăraş, Hunedoara,
Sibiu, Târnava, Treiscaune, circular transmis în fiecare oficiu parohial ortodox
din Comitatul Bistriţa‑Năsăud sub Nr. 331/1918 de către protopresbiter
Grigore Pletosu)19. Poporul român din Transilvania „rupsese lanţurile de robie
ce‑l încătuşaseră … El proclamase cu glas tare dorinţa de a duce o viaţă independentă,
alături de fraţii săi, într‑un singur stat ... şi nici unul dintre teritoriile pierdute de
Ungaria nu sfâşia atât de mult inima ungurilor ca pierderea Transilvaniei”20.

Crearea Consiliului Naţional Român Central.
Consilii şi Gărzi Naţionale Locale
Pe acest fond de emulaţie democratică, la 30 octombrie 1918 se creează şi în Transilvania Consiliul Naţional Român Central (C.N.R.C.), cu sediul
la Arad21. Discuţiile preliminare avuseseră loc în cafeneaua „Cornul vânătorilor” din Budapesta. C.N.R.C. era alcătuit din şase reprezentanţi ai Partidului
Social‑Democrat: Tiron Albani, Ioan Flueraş, Enea Grapini, Iosif Jumanca,
Iosif Renoiu, Basil Surdu, şi şase ai Partidului Naţional Român: Vasile Goldiş,
Aurel Lazăr, Teodor Mihali, Ştefan Ciceo‑Pop, Alexandru Vaida‑Voievod,
Aurel Vlad, sub preşedinţia lui Ştefan Ciceo‑Pop. La 31 octombrie s‑a constituit Senatul Militar Român din Viena, având ca preşedinţi pe Iuliu Maniu
(Transilvania) şi C. Isopescu‑Grecul (Bucovina), cerând ca „toţi ofiţerii şi soldaţii
români să se pună la dispoziţia şi în serviciul Consiliului Naţional Român. Statul
maghiar nu are nici un drept asupra ofiţerilor şi soldaţilor români pentru a‑i ţine în
serviciul său”22. Din acest moment C.N.R.C. a devenit un veritabil guvern provizoriu al Transilvaniei care şi-a asumat conducerea nemijlocită a Transilvaniei,
fructificând condiţiile favorabile ivite pe plan intern şi internaţional23. La Praga
s‑a înfiinţat, în aceleaşi zile, Legiunea Română din ofiţeri şi soldaţi români din
Bucovina şi Ardeal. Militarii români depuneau jurământ de credinţă naţiunii
române, oferind sprijin consiliilor locale. Cei proveniţi din armata rusă erau
contaminaţi de bolşevism şi comunism, încercând să răzvrătească poporul de
altcum paşnic din fire24.
19
20

21

22
23
24

D.J.B-N.A.N., Fond Protopopiatul Ortodox Român Bistriţa, dos. 1146, ff. 145‑147.
Constantin Kiriţescu, Istoria războiului pentru întregirea României, vol. II, Edit Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989, p. 411.
D.J.B-N.A.N., Fond Victor Onişor, dos. 5, f. 36; ***, Documentele Unirii. 1918 la români, vol. VII,
Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989, p. 58.
D.J.B-N.A.N., Fond Victor Onişor, dos. 5, f. 40.
Ioan Bojan, Bătălia pentru Ardeal, Edit. Napoca Star, Cluj-Napoca, 2015, p. 110
Alexandru Porţeanu, Documente privind lupta revoluţionară a maselor populare din judeţul Bistriţa‑Năsăud pentru unirea Transilvaniei cu România (din arhivele Consiliului Naţional Român,
1918), în „Arhiva Someşană” (Seria a II-a), vol. II, Năsăud, 1974, p. 138, doc. 37.
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Din 2 noiembrie îşi începea activitatea continuă şi neîntreruptă
C.N.R.C., unde telefonul suna „zi şi noapte” (Str. Fabian Gábor, Nr. 7, Arad,
locuinţa preşedintelui), unde veneau şi de unde plecau emisari, de unde se
transmiteau directive şi instrucţiuni … Pe baza directivei C.N.R.C. din 3 noiembrie se constituiau în comitate, oraşe şi comune consilii naţionale locale şi gărzi
naţionale, care să asigure ordinea publică, siguranţa vieţii cetăţenilor şi a averii
publice. „Păziţi pacea şi aşteptaţi în linişte poruncile sfatului naţional; păziţi frăţia şi
pacea cu toate neamurile din Ardeal” – suna apelul din Cluj semnat de dr. Amos
Frâncu, preşedintele comitetului de acţiune25: „Daţi mâna toţi cei buni şi cinstiţi,
fără deosebire de neam şi lege şi susţineţi ordinea, apăraţi viaţa şi avutul oamenilor.
Primiţi cu încredere bărbaţii trimişi de C.N.R.C. cu scopul de a vă lumina şi ajuta.
Constituiţi‑vă în gardă locală, unde poate fi primit fiecare om de cinste fără deosebire de
neam şi lege … Jafuri şi omoruri compromit cauza sfântă a democraţiei noi”26, sau în
Comunicatul din aceeaşi zi – 2 noiembrie 1918, a Consiliului Naţional Român
din Cluj27 se preciza cu fermitate: „Românii, fiind oamenii libertăţii naţionale, a egalităţii desăvârşite şi a frăţiei veşnice, recunoaştem pentru toate naţiunile tot ce revendicăm legitim pentru noi şi întindem mâna frăţească tuturor neamurilor ce mărturisesc
credeul principiilor noastre inmutabile …”: gărzile româneşti se alcătuiesc „din
soldaţi şi ofiţeri români, sub tricolorul român şi cu limba românească de comandă, la
ordinele comisarilor militari ai poporului român … Soarta naţiunii române în mâna
ei rămâne pentru toate veacurile dacă vom şti să ne impunem dreptul şi voinţa … sau
dacă o să ascultaţi de poruncile şefilor şi comandanţilor români. Lumea vă priveşte!/
Christos vă binecuvintează!/ Cât vom fi tot în unire,/ Nu ni‑i frică de pieire,/ Nici de
sabia străină,/ Nici de ura ce dezbină! … Pentru siguranţa reuşitei toate mijloacele
de comunicaţie: tren, automobil, trăsuri, poştă, telefon etc. trebuie puse gratuit la dispoziţia Gardei naţionale şi comandanţilor lor”28. Aceste instituţii locale noi preluau
puterea de la vechea administraţie maghiară, care încerca să reziste cu orice
preţ, inclusiv cu preţul crimei.
Miron Cristea, episcop de Caransebeş, încă din 1 noiembrie 1918, într‑o
adresă către C.N.R.C. scria: „Războiul mondial a scos la iveală principiul social atât
de creştinesc că fiecare popor are pe viitor dreptul de a dispune liber asupra sorţii sale.
Noi, episcopii bisericii ortodoxe româneşti, greco‑catolice române, ca fii credincioşi ai
naţiunii noastre, avem ferma convingere că interesele de viaţă ale neamului românesc,
ai cărui păstori sufleteşti suntem, pretind ca un categoric imperativ înfăptuirea acestui
25

26

27

28

Teodor Pavel, Nicolae Ciobanu, Armata română şi Marea Unire, Edit. Daco‑Press, Cluj‑Napoca,
1993, p. 191.
***, Documentele Unirii. Transilvania, Banatul, Crişana, Maramureşul, 1918–1928, vol. II, Edit.
„Cultura Naţională”, Bucureşti, 1929, p. 1202; Ibidem, vol. VII, p. 59; Ioan Scurtu, op. cit., p. 113;
Gheorghe Platon, op. cit., p. 510.
Iniţial s‑a numit Senatul Naţional Român din Cluj, creându‑se un paralelism periculos cu
Consiliul Naţional Român Central de la Arad, ceea ce ar fi dus la eşuarea Unirii, dar s‑a renunţat cu înţelepciune la denumirea de „Senat”, fiind acceptată cea de Consiliul Naţional Român
din Cluj, filială a celei de la Arad, şi astfel Unirea s‑a putut realiza fără complicaţii, având un
Consiliu Naţional Român Central la Arad, cu rol de conducere în întreaga Transilvanie.
***, Documentele Unirii. 1918 la români, vol. VII, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
1989, pp. 70‑74.
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drept de liberă dispoziţiune şi faţă de neamul nostru. Dreptul acesta se va putea realiza numai dacă naţiunea română va fi guvernată de fiii ei. În consecinţă, declarăm că
recunoaştem marele Consiliu Naţional Român de reprezentantul şi emanatorul politic
al naţiunii române din Transilvania şi Ungaria, ne supunem întru toate hotărârilor
acestui consiliu”29. Aceeaşi atitudine au avut‑o şi reprezentanţii Bisericii româneşti greco‑catolice. Semnificativă este adeziunea clerului acesteia la activitatea
C.N.R.C. întru afirmarea drepturilor poporului român transilvănean de „a dispune liber de soarta şi viitorul său”, de a conduce lupta naţională a românilor
până la Unirea Transilvaniei cu România, adeziune concretizată într‑o adresă
a Mitropoliei Blajului din 15 noiembrie 1918: „Subsemnaţii episcopi ai bisericilor
româneşti, ca fii credincioşi ai naţiunii noastre, în urma situaţiunii produse prin războiul mondial, ţinem că interesele de viaţă ale neamului românesc, ai căror păstori
sufleteşti suntem, pretind, ca un categoric imperativ, înfăptuirea dreptului de liberă
dispunere a acestui neam asupra sorţii sale. Drept aceea, împreună cu venerata noastră
preoţime, salutăm cu multă căldură, onorăm şi sprijinim acţiunea Consiliului Naţional
Român Central, singurul îndreptăţit a conduce politica naţională a neamului românesc
din Ungaria şi Transilvania”30.
După constituirea C.N.R.C. s‑a creat la Sibiu un comitet „pentru a susţine
legătura cu C.N.R.C. şi pentru a lămuri în privinţa datorinţei lor pe fruntaşii satelor
...” Din comitet făceau parte, printre alţii, conducătorii ASTREI: Andrei Bâr
seanu, dr. Nicolae Bălan, dr. Silviu Dragomir, prof. Ioan Lapedatu...Sub conducerea acestui comitet s‑au creat la sate atât sfaturi naţionale comunale, cât şi cete
de gardişti români, sub ascultarea comandei militare române din Sibiu”31. Sfaturile
sau consiliile şi gărzile locale vor avea un rol hotărâtor atât la sate cât şi la
oraşe mai ales în opera de schimbare a administraţiei locale, preluarea puterii
şi stabilirea ordinii publice. Succesul era de aşteptat câtă vreme în fruntea
acestor schimbări se aflau preoţii şi dascălii comunităţilor locale, liderii locali
ai Asociaţiunii ASTRA. Printre ei amintim doar câţiva32: Vicarul Alexandru
Haliţă şi pr. Augustin Bena – Năsăud, Ioan Bulbuc – Mintiu, Zaharia Bulbuc –
Măgura, Iulian Ciorba – Maieru, Pamfiliu Grapini – Rodna Nouă (Şanţ), Mălai
Dănilă – Rodna Veche, Gh. Moldovan – Vărarea, Anton Precup – Rebrişoara,
Petru Verticu – Mocod, Ioan Belciug – Prislop, Ioan Ciurdăreanu – Luşca, Iuliu
Morariu – Salva, Octavean Mărcuşiu – Mititei, Victor Bojor – Telciu etc.
Crearea de Consilii Naţionale Locale s‑a făcut ca un rezultat firesc al
efervescenţei revoluţionare care domnea în întreaga Transilvanie, stare provo
cată de politica partidelor politice – P.N.R. şi P.S.D. Formarea acestor consilii
locale s‑a făcut pe etape şi a fost impulsionată de proclamarea Independenţei
29

30

31

32

Arhiva Mitropoliei Timişoara, Fond Episcopia Caransebeş, Act. 14; apud (Sub redacţia) Ion
Popescu‑Puţuri şi Dr. Augustin Deac, Unirea Transilvaniei cu România. 1 Decembrie 1918, Edit.
Politică, Bucureşti, 1970, p. 582.
Arhivele Statului Blaj, Fond Mitropolia Blajului, doc. 2/6‑1918, menţionată de Ion
Popescu‑Puţuri şi Dr. Augustin Deac, op. cit., p. 583.
Arhiva Bibliotecii „ASTRA“, Sibiu, Mapa XXI, informaţie preluată în Ion Popescu‑Puţuri şi
Dr. Augustin Deac, op. cit., p. 584.
Pr. Maxim (Iuliu-Marius) Morariu, Preoţii năsăudeni şi ASTRA (1861–1918), Editura Charmides, Bistriţa, 2016 şi Argonaut, Cluj-Napoca, 2016, pp. 87–89.
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Transilvaniei şi a celorlalte teritorii locuite de români. Preluarea administraţiei
de la autorităţile maghiare a impus crearea de Consilii Naţionale la toate nivelurile. Atmosfera creată de aceste consilii naţionale era tot mai curată şi plăcut
inspirată de către toţi românii care vedeau pe cineva că se interesează cu adevărat şi dragoste de dânşii. Membrii acestor consilii erau aşteptaţi de un mare
număr de popor, gătit de sărbătoare şi senin. „Adunările populare erau deschise de
preotul sau dascălul satului, vorbeau apoi delegaţii consiliilor ierarhic superioare, era
ales consiliul local, plecau delegaţii, iar consiliul local se apuca de lucru …”33.
Printre cei care se deplasau în teritoriu se numărau studenţi şi ofiţeri,
însă Consiliile Locale se formau şi în lipsa unor astfel de delegaţi, trimiţând
ulterior protocolul (documentele) la centru. Consiliile Naţionale Locale erau
organe populare alese în cadrul unor mari adunări populare la care participau
toţi locuitorii comunităţii, adunări în care se afirmau intelectualii locali, marea
majoritate dintre ei fiind membri ai ASTREI. Problemele comune dintre aceştia
şi „poporăni” erau aceleaşi aspiraţii naţionale care se regăseau în programele
de acţiune alcătuite de intelectualii satului şi în care ţăranii îşi recunoşteau frământările, intenţiile, dorinţele, speranţele „… aşa şi noi, românii de aici înainte
suntem de sine stătători şi neatârnători”34. Problemele însă nu erau deloc uşoare,
erau destul de multe şi aveau specificul lor local, după cum reiese din relatările
unor memorialişti imparţiali şi de bună credinţă precum a fost Pavel Tofan
din comuna Nepos, ajuns medic veterinar la Bistriţa şi apoi inspector în aceeaşi specialitate în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor. În memoriile sale35,
ca ales în Sfatul naţional român din Bistriţa, Pavel Tofan, în calitate de „tribun
al poporului” şi cunoscător al Văii Someşului de pe vremea ASTREI, când
ţinea conferinţe, redă amănunte semnificative din perioada creierii şi organizării consiliilor şi gărzilor naţionale locale: întoarcerea masivă a soldaţilor de
pe front şi forfota amplă a evenimentului trăit cu intensitate în piaţa sau în
casina localităţii, comentarea ştirilor, îngrijorările evreilor şi ungurilor vinovaţi
de abuzurile anterioare, alegerea celor mai vrednici români în Sfatul Naţional
local şi Garda Naţională locală – învăţători, preoţi, gospodari recunoscuţi, iar
la oraşe – inclusiv avocaţi, medici, funcţionari, ofiţeri, meseriaşi, studenţi, soldaţi ş.a., aprovizionarea populaţiei cu cele necesare – hrană, îmbrăcăminte,
medicamente, căldură. Neplăcute şi detestabile erau spargerile şi furturile din
prăvălii, gospodării, crâşme, răzbunările personale. Ajungând în localităţile
din Valea Someşului se întâlnea cu populaţia satului, chemată la întâlnire prin
baterea clopotului de la biserică într-o dungă. Informaţiile primite erau de bun
augur: vechea administraţie se preda, lăsând locul noii administraţii româneşti;
33

34
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Gheorghe Neamţu, Activitatea Consiliului Naţional Român din Caransebeş, noiembrie1918- august
1919. Amintiri, Documente, Caransebeş, 1927, p. 58.
Ibidem.
Andreea Salvan, Pavel Tofan – Memorii din 1918, în „Bistriţa 90 de ani de la Marea Unire”, consilieri editoriali Claudiu Şular, Dănuţ Archiudean, Editura Barna*s, 2008, pp. 67–108. Vezi şi
Pavel Tofan: Memorii din 1918, în „Bistriţa-Năsăud Generaţia Marii Uniri”, vol. I, coordonator
Claudiu Şular, editura Nosa Nostra, Bistriţa, 2017, pp. 94–122, semnate de autor cu pseudonimul Delavărarea, în 31 iulie 1959 la Cluj, păstrate la D.J.B-N.A.N. în fondul Teodor I Ghiţan, d.
3, ff. 1–76.
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se constituiau consiliile şi gărzile naţionale locale, în care preotul, învăţătorul şi
noii sosiţi de pe front aveau un rol hotărâtor; Aşa stăteau lucrurile la Nepos (de
unde a trimis un porc gras la bucătăria Gărzii Naţionale din Bistriţa), la Feldru,
unde debandada avea proporţii de neînchipuit (preotul şi învăţătorii erau plecaţi, plutonierul major Neamţu era beat, dar a doua zi lucrurile au intrat în
normal …); la Ilva Mică, sute de căruţe din comunele vecine împărţeau stivele de cherestea ale fabricii, autorităţile plecate, doar bătrânii adunaţi la biserică s-au putut bucura de veştile bune aduse de tribun…; la Sângeorz-Băi era
devastat hotelul, dar învăţătorii, preoţii şi alţi intelectuali erau la datorie...; la
Maieru lumea adunată la şcoală se bucura de cuvântul înflăcărat al tribunului,
au constituit garda şi consiliul local, au depus jurământul. Succesul s-a datorat
ASTREI locale condusă de Ion Barna, Silviu Coruţiu, Ion Partene, Dumitru
Boşca, Iustin Ilieş ... Delegaţi din Rodna, Ilva Mare şi Leşu, aflaţi la Maieru,
îl implorau pe tribunul Tofan să ajungă şi-n localităţile lor; La Leşu evreii
vroiau să-şi facă republică, să rămână tot ei conducătorii românilor! Românii
îl aşteptau pe tribun la şcoală, în frunte cu preotul Coşbuc (fratele poetului) şi
toţi fruntaşii comunei. Pentru a se constitui consiliul şi garda locală, tribunul a
trebuit să dea jos de pe perete portretul Împăratului şi Imnul unguresc (fărâmiţându-le în bucăţele) întrucât nu mai aveau nici o relevanţă pentru români.
Noile autorităţi – consiliul şi garda, având în frunte preoţii şi învăţătorii satului,
pe ceilalţi fruntaşi şi-au intrat în atribuţii, îngrijind de ordinea din comună. În
13 nov. trebuia să ajungă la Ilva Mare dar n-a mai ajuns din cauza unui accident (rostogolirea cu automobilul într-o prăpastie) din care a scăpat cu bine. La
Prundu Bârgăului, tribunul îi da ca exemplu pe someşeni, în crearea consiliilor
şi gărzilor locale, în faţa mulţimii adunate din cele opt Bârgaie şi acţiunea se
încheia cu un real succes. Adunările de constituire a C.N.L. se încheiau într‑o
atmosferă entuziastă, în sunetele vibrante ale cântecelor Deşteaptă‑te, române!,
Pe‑al nostru steag e scris unire şi Trei culori. Sub faldurile steagului tricolor se
depunea jurământul de credinţă faţă de interesele poporului român: „Jurăm pe
atotputernicul şi atotştiutorul Dumnezeu şi pe Sfânta Cruce, că vom păzi disciplina şi
ordinea bună, că vom împlini fără şovăire toate poruncile Consiliului Naţional Român.
Ne supunem numai poruncilor comandanţilor şi ofiţerilor noştri români. Numai
acestui Consiliu îi recunoaştem dreptul de a da porunci în numele naţiunii române.
Poruncile Consiliului nostru naţional le vom împlini cu cea mai mare însufleţire ziua
şi noaptea pe orice vreme şi în orice împrejurări, ca fii credincioşi ai naţiunii române.
Aşa să ne ajute Dumnezeu! Amin!”36.
Constituirea Consiliilor Naţionale Locale şi a Gărzilor Naţionale
Locale, în care se integrau şi soldaţii sau ofiţerii sosiţi de pe front, puneau capăt
patriotismului dinastic habsburgic, prăbuşit sub presiunea celui naţional, iar
tineretul şi mai ales toţi românii vor constata că „singura modalitate de realizare a revendicărilor tradiţionale era angajarea propriilor forţe în înfăptuirea unităţii
36

D.J.B-N.A.N., Fond Victor Onişor, dos. 5, f. 128; Ioan Sigmirean, Adrian Onofreiu, Istoria
Judeţului Bistriţa‑Năsăud în documente şi texte, Edit. „Răsunetul”, Bistriţa, 2001, p. 201; Ion
Popescu‑Puţuri şi Dr. Augustin Deac, op. cit., p. 595; D.J.B-N.A.N., Col. „Iulian Marţian“, pac.
II, dos. 6‑13, f. 5; Ioan Scurtu, op. cit., p. 114.
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naţionale”37. Atribuţiile acestor gărzi locale veneau de la Marele Cartier General,
Secţia Operaţii prin Ordinul nr. 303/5 XI 191838 şi vizau paza ordinii locale
până la organizarea jandarmeriei şi poliţiei noi româneşti, protejarea populaţiei de jafuri şi abuzuri, aprovizionarea cu produse din vechiul Regat, libertatea
presei care promovează ideea de stat român, apărând interesele administrative,
economice, financiare şi culturale ale comunităţilor locale, ordine şi disciplină
fără compromisuri.
Tot pe 5 noiembrie 1918 românii primeau nota preşedintelui american
Wilson, prin Secretarul de Stat Robert Lansing, privitoare la dreptul poporului
român de a-şi împlini aspiraţiile de unitate naţională: Guvernul Statelor Unite
se cugetă la viitoarea prosperare şi integritate a României ... Prezidentul m-a însărcinat să vă comunic că Guvernul Statelor recunoaşte dorinţele poporului român în
şi afară de Regat. A fost martor a marilor suferinţe şi jertfe aduse de poporul român
pentru cauza libertăţii sale, înăbuşite de duşmanii noştri. Simpatizând cu ideea şi
dorinţa unităţii naţionale a Românilor de pretutindeni, Guvernul Statelor Unite nu
va întârzia să-şi validiteze la timp oportun influienţa ca poporul român să ajungă la
drepturile sale politice şi teritoriale legitime, asigurându-i scut în contra tuturor atacurilor din afară. Primeşte Domnul meu expresia repetită a consideraţiunii mele. Robert
Lansing39. Nu mai puţin important decât această notă, erau cele 14 puncte din
programul de pace al preşedintelui, din ianuarie 1918, nuanţate în două secţiuni: obligatorii şi dezirabile. În prima erau vizate acţiunile diplomatice, reducerea armamentelor, libertatea comerţului şi desfiinţarea barierelor comerciale,
înfiinţarea Ligii Naţiunilor pentru asigurarea păcii.., iar în a doua secţiune era
vorba despre autonomia minorităţilor din Imperiile Austro-Ungar şi Otoman,
refacerea Poloniei, revenirea Alsaciei şi Lorenei în componenţa Franţei, refacerea Belgiei etc., aspecte benefice pentru atâtea naţiuni europene noi şi libere.

Întrunirile năsăudenilor. Consiliul Local
şi Garda Naţională Locală
În Valea Someşului erau zile fierbinţi, de înaltă speranţă, atmosferă
susţinută prin toate mijloacele democratice ale acelor momente – întruniri, dezbateri, corespondenţe de pe front etc. Într‑o scrisoare40 a primului‑ministru Ion
I.C. Brătianu, trimisă la 1/14 noiembrie 1918 către organizaţiile naţionale din
Valea Someşului Mare, se susţinea ideea de unire a tuturor românilor cu multă
nădejde şi încredere: „Cea mai sfântă aspiraţiune a neamului se apropie, se îndeplineşte … Peste suferinţele trecute ... ne‑am regăsit în acelaşi gând: Unirea desăvârşită
a tuturor sufletelor şi a tuturor ţinuturilor româneşti ..., toţi în jurul Regelui, sim37
38
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Liviu Maior, op. cit., p. 143.
Adrian Onofreiu, Cornelia Vlaşin, Războiul din spatele tranşeelor, editura Argonaut, ClujNapoca, 2017, pp. 160–168; apud A.N.B-N, fond personal Nacu Dumitru, d. 15/2, ff. 3 şi 4–5.
În revista „Dacoromania” nr. 87, Alba Iulia, 2017, p. 7.
Ştefan Meteş, Biserica ortodoxă română din Transilvania în cei din urmă 10 ani; ***, Documentele
Unirii. Transilvania, Banat, Crişana, Maramureş 1918‑1928, vol. II, Edit. „Cultura Naţională”,
Bucureşti, 1929, pp. 784‑785.
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bolul acestei uniri … Credinţa noastră ne‑a mântuit ... Să păşim înainte cu neclintită
încredere în menirea neamului şi neţărmurit devotament în serviciul lui”, consemna
textul original păstrat de episcopul român unit al Eparhiei Gherlei, Dr. Iuliu
Hossu41.
La adunarea populară de la Năsăud, din 3 noiembrie 1918, erau prezenţi vicarul foraneu episcopal al Rodnei, Alexandru Haliţă, mr. (r) Iulian
Marţian42, prof. Emil Domide, judele regesc Alexa David, prof. Ştefan Scridon,
av. dr. Dumitru Hodor, înv. Macedon Linul, prof. Vasile Bichigean, prof.
Victor Motogna, cont. Leon Bancu, prof. Leonida Pop, pr. Ioan Găzdac, slt.
Iuliu Oros, Petru Catarig, Alexandru Năşcuţ, Ipolit Găzdac, Mihăilă Anton,
Petru Androne, Augustin Anton, Leon Ştefan, Ion Catarig Zăgreanu, Vasile
Tomuţa, George Rus, Angel Prăhase, Mihăilă Cantor, Leon Pop, fierarul Ion
Nistor, mulţime de popor: bătrâni, bărbaţi şi foşti soldaţi43. Vicarul Alexandru
41
42
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D.J.B-N.A.N., Fond Solomon Haliţă, pac. V, dos. 88, f. 17.
Ironim Marţian, Iulian Marţian, „Studii şi Cercetări Etnoculturale”, vol. II, Bistriţa, 1996,
pp. 89‑95; Ironim Marţian, Academicianul Iulian Marţian, Idem, Vol. XII, Bistriţa 2007,
pp. 341‑344; Teodor Tanco, Cuvânt omagial: Iulian Marţian; Ibidem, pp. 345‑346; Vasile Tutula,
Academicianul Iulian Marţian (1867‑1937) – 140 de ani de la naştere şi 70 de ani de la trecerea în
eternitate, „Răsunetul”, Nr. 4657/23 noiembrie 2007, Bistriţa. Născut la 23 iunie în satul Mintiu
într‑o familie înrudită cu mitropolitul Nicolae Bălan şi generalul Grigore Bălan a studiat la
Dej, Năsăud, Sibiu, ajungând ofiţer activ în garnizoanele Trieste, Sarajevo, Lemberg, Braşov,
Cluj, Bistriţa şi Dej în armata austro‑ungară, ajungând la gradul de maior. După 17 ani activi,
mai mult meditativ şi înclinat spre lumea ştiinţelor, trece în rezervă la numai 37 de ani, stabilindu‑se la Năsăud. Face cercetări arheologice, colectează documente scrise în limba română,
germană, maghiară, latină – conscripţii, ordine de zi, inventare, acte de proprietate, rapoarte,
procese juridice, manuscrise, cărţi rare, scrisori, stampe, genealogii, alte documente; publică în
numeroase reviste – Gazeta Transilvaniei, Transilvania, Revista Bistriţei, Arhiva Someşană, Anuarul Institutului de Istorie Naţională, Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice. Secţia pentru Transilvania etc. Este apreciat de Nicolae Iorga, Constantin Moisil, Sextil Puşcariu, Vasile Bogrea,
Ioan Bianu, Iosif Şterca Şuluţiu, Augustin Bunea şi alţi oameni de seamă. pentru lucrările
sale (peste 40) şi studiile realizate: Repertoriu arheologic pentru Ardeal – Viena (1909), Bistriţa
(1920), Urme din războaiele Romanilor cu Dacii – Cluj (1921), Ardeal. Istorie şi Toponimie – Bistriţa (1924), Ardeal. Constatări şi lămuriri – Bistriţa (1925), Contribuţii la eraldica vechiului Ardeal;
Comori ardelene – Monede dacice; Urme romane şi dacice în Ardeal; Ţara Năsăudului; Contribuţii la
istoricul Rodnei; Acte şi documente ş.m.a. La 27 mai 1933, Academia Română l‑a ales MEMBRU
DE ONOARE. Colecţia de arhivă „Iulian Marţian“ cuprinde 221 de unităţi arhivistice pe o
lungime de 9,70 m. În anul 1921 este ales membru în Comisia pentru organizarea Arhivelor
Statului din Cluj. Împreună cu Iuliu Moisil şi Virgil Şotropa („triunghiul de aur năsăudean”)
pune bazele Muzeului Grăniceresc, Arhivelor năsăudene şi Bibliotecii documentare, devenită
a Filialei din Cluj a Academiei Române. A fost membru pe viaţă al ASTREI, bibliotecar al
Casinei Române din Năsăud, director al Băncii „Mercur”, proprietar al Fabricii de bere din
Năsăud. Vezi şi Teodor Tanco, Virtus Romana Rediviva, vol. (I), Bistriţa 1973, pp. 227‑228; şi
vol. (V), Bistriţa, 1984, pp. 73‑74; Ion Rusu Sărăţeanu, Ioan Mureşan, Din corespondenţa lui
Iulian Marţian, „Arhiva Someşană”, vol. I şi II (Seria a II-a), Năsăud, 1972; 1974; Traian Rus,
Iulian Marţian – mărturii documentare, „Studii şi cercetări etnoculturale”, vol. XI, Bistriţa, 2006,
pp. 331‑340; Grigore Marţian, Nasc şi în Mintiu oameni, IULIAN MARŢIAN (1867–1937), „Răsunetul”, Nr. 4552/24 iulie 2007, Bistriţa, p. 6; Ioan Seni, Iulian Marţian – evocări 1918, „Plaiuri
năsăudene”, Nr. 53 (Serie nouă), ianuarie 2008, pp. II-III.
***, Documentele Unirii. 1918 la români, vol. VII, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
1989, p. 94.
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Haliţă îndemna: „Ziua mare a libertăţii noastre naţionale, care se apropie, să o sărbătorim cu cinstea şi demnitatea ce se aşteaptă de la noi, urmaşii falnicilor grăniceri de pe
vremuri”. La rândul său, maiorul (r) Iulian Marţian îndeplinea mult aşteptatele
măsuri ale populaţiei năsăudene: „delăturarea imediată a organelor administrative, a protojudelui (prim‑pretorului) Czirijék Lájos, a jandarmeriei, a primarului şi a
notarului comunal pe motivul că în timpul războiului... au abuzat, în măsură nemaipomenită de puterea lor oficială şi prin împărţirea nedreaptă a ajutoarelor în bani şi
alimente, a păgubit interesele cele mai juste ale poporului primejduindu‑i chiar viaţa…
Prin voinţa poporului vechile organe sunt destituite”44.
Se constituie un Comitet Naţional al cărui preşedinte este ales Iulian
Marţian, la propunerea dr. Alexa David. Iulian Marţian mulţumeşte de încredere
şi anunţă adunarea că „înainte de toate va purcede din însărcinarea poporului la destituirea organelor administrative, respectiv la dezarmarea jandarmeriei. Cu armele ce se vor
acvira (prelua – n.n.) de la jandarmerie şi de la postul de finenţi propune să se înarmeze
garda naţională pentru susţinerea ordinei publice. Adunarea primeşte propunerea cu
unanimitate. Şedinţa se ridică la orele 11, când vicarul Alexandru Haliţă şi Iulian
Marţian pleacă la cazarma de jandarmi şi dezarmează postul de jandarmi45.
În ziua următoare, 4 noiembrie, într‑o nouă adunare populară, la care
participau toţi cei din ziua precedentă, fiind prezenţi şi dr. Nicolae Drăganu,
directorul Gimnaziului grăniceresc, prof. Ioan Păcurariu, prof. dr. Alexandru
Ciplea, protojudele Ioan Şerban, s‑a constituit Consiliul Naţional Român din
Năsăud şi comitetul acestuia din care făceau parte: Iulian Marţian – preşedinte,
prof. Emil Domide, dr. Ioan Runcan – judecător regesc, dr. Dumitru Hodor –
avocat, Ioan Catarig Zăgreanu – ca vicepreşedinţi; notari sau secretari – prof.
Victor Motogna şi prof. Leonida Pop46. În aceeaşi adunare se constituie şi Garda
Naţională47, avându‑i comandanţi pe: Iulian Marţian – maior în rezervă, slt.
Iuliu Oros, slt. Ioan Vidican, slt. Vasile Moisil, slt. Traian Anton, slt. Teodor
Zăgrean, lt. Ferdinand Cautnic, slt. Olimpiu Ghiţia, sg. Ioan Năşcuţi, plut.
Nicolae Androne, plut. Mihail Catarig, plut. Nistor Gh. Bachişiu, sg. Ioan Pop
l. Leon, sg. Ioan Catarig l. Mihăilă, sg. Teofil Lupu, sg. Petru Androne, sg.
Nicolae Morar l. Ioan, sg. Vasile Maftei, sg. Gheorghe Vasilichi, plut. Heinrich
Alesi, sg. Dumitru Catarig l. Vasile, sold. Vasile Năşcuţ, sold. Petru Năşcuţ,
sold. Ştefan Chitul, sold. Ioan Spătar, sold. Gheorghe Urîte, sold. Nicolae Urîte,
sold. Ioan Ionaşc, sold. Artene Prădan, sold. Toader Nistor, sold. Sidor Nistor,
sold. Alexandru Maftei, sold. Ioan Nistor, sold. Vasile Catarig, sold. Dumitru
Corui, sold. Nicolae Pop, sold. George Catarig, sdt Dumitru Luşcan, sold.
George Moldovan, sold. Vasile Ianul, sold. Ioan Sîrb, sold. Dumitru Sîrb, sold.
Leon Ghiliciu, sold. George Tomuţa, sold. George Vîjul, sold. Dumitru Vîjul,
44
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Ibidem; D.J.B-N.A.N., Col. „Iulian Marţian”, pac. II/6, dos. 2, f.1.
D.J.B-N.A.N., Fond Dumitru Nacu, dos. 15/3/1918; Vezi şi Ioan Sigmirean, Adrian Onofreiu,
Istoria Judeţului Bistriţa‑Năsăud în documente şi texte, Edit. „Răsunetul”, Bistriţa, 2001, p. 197.
D.J.B.N.A.N., Col. „Iulian Marţian”, Pac. II, dos. 6‑13, f. 10; ***, Documentele Unirii. 1918 la
români, Vol. VII, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989, p. 109.
Ioan Sigmirean, Adrian Onofreiu, op. cit, pp. 190‑192; D.J.B-N.A.N., Fond Dumitru Nacu, dos.
15/3/1918.
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sold. George Sandu, sold. Petru Rus, sold. George Rus, sold. Petru Catarig,
sold. Dumitru Catarig, sold. Vasile Chitul, sold. Grigore Chitul, sold. Ioan
Chitul, sold. Vasile Cleja, sold. Ioan Bichigean l. Grigore, sold. Nicolae Ceuca,
sold. Petru Pavel, sold. Dumitru Chitul, sold. Vasile Onigoaie, sold. Clement
Găzdac, sold. Gavrilă Nistor, sold. Iacob Catarig, sold. Dumitru Anton, sold.
Dumitru Sandu l. Ionică, sold. Vasile Putilean, sold. Ilie Floroaie, sold. Vasile
Prăhasă, sold. Mihail Prăhasă, sold. George Floroaie, sold. Ioan Catarig, sold.
Nicolae Mititean. Solemnitatea jurământului s‑a petrecut în Biserica gr.‑cat.
sub semnul tricolorului românesc, fiind celebrată de vicarul Alexandru Haliţă,
asistat de preoţii Ioan Năşcuţ şi dr. Alexandru Ciplea. După cuvântul vicarului,
garda şi poporul prezent depun jurământul, intonează imnul naţional, după
care, cântând pe străzile oraşului cântece naţionale, se întorc la Primărie unde
se încheie şi adunarea48. Comandanţii Gărzii Naţionale din Năsăud au fost: slt.
Vasile Moisil, slt. Traian Anton, slt. Teodor Zăgrean, lt. Ferdinand Cautnic, slt.
Vidican Ioan, slt. Iuliu Oros, slt. Olimpiu Ghiţia 49.
În Ordinul de zi Nr. 1 se preciza: „Cu ziua de azi am preluat comanda Gardei
Naţionale Române din Năsăud. Aceasta s‑a format din cetăţeni români ai Năsăudului
vrednici de a purta şi mânui arma cu scopul de a susţine ordinea şi a apăra siguranţa
publică în Năsăud, avutul şi viaţa fiecărui cetăţean al Năsăudului, fie acela de orişice
naţiune şi lege … În vremurile de grea încercare şi mare învălmăşeală de azi să dăm
dovadă lumii şi celor cari odată ne vor cere socoteală, fie aceia străini sau chiar copiii şi
urmaşii noştri, că suntem în stare a ne chivernisi şi apăra noi pe noi şi că şi a susţine
ordinea acasă la noi fără nici un ajutor ori amestec străin. Pentru Dreptate înainte şi
Dumnezeu ne ajute!” – ordin semnat de slt. Olimpiu Ghiţia şi slt. Iuliu Oros50.
Aceştia nu vor admite excese prin care populaţia să aibă de suferit, iar când
situaţia ameninţa să iasă de sub control şi ei ameninţau să‑şi depună demisia.51
Relaţia de colaborare cu liderii naţionali de la Arad era mai mult decât
necesară: „Pentru liniştea ţinutului nostru vă rugăm să fim informaţi zilnic telegrafic despre evenimentele de importanţă ce se petrec. Aderăm la toate hotărârile ce
le veţi lua” – suna o telegramă52 a năsăudenilor către Ştefan Cicio‑Pop, semnată de Iulian Marţian. La 7 noiembrie se constituia Comandamentul general
al celor două Cercuri pretoriale – Năsăud şi Rodna, din care făceau parte Iulian
Marţian – comandant şi profesorii dr. Nicolae Drăganu, Ioan Păcurariu, Vasile
Bichigean, Victor Motogna şi dr. Alexandru Ciplea – ca secretari. Garda năsăudeană număra 30 de feciori, majoritatea soldaţi, gardă care va creşte numeric
până la 150 de soldaţi şi 10 ofiţeri, avându‑l comandant militar suprem pe
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***, Documentele Unirii. 1918 la români, vol. VII, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
1989, p. 109; Ioan Bureacă, Spre întregirea neamului în Ţinutul Năsăudului şi Bistriţei, (octombrie‑decembrie 1918), Edit. „George Coşbuc”, Bistriţa, 2000, p. 170.
D.J.B-NA.N., Fond Prefectura Judeţului Năsăud, dos. 76/1940.
Gheorghe Unc, Augustin Deac, 1918. Gărzile naţionale române din Transilvania, Edit. Militară,
Bucureşti, 1979, p. 105; vezi şi ***, Documentele Unirii. 1918 la români, vol. VII, Edit. Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1989, pp. 386‑387.
D.J.B-N.A.N., Col. „Iulian Marţian”, pac. II, dos. 2, doc. 5, f. 7.
Ibidem, dos. 6‑14, f. 1.
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Iulian Marţian, iar la comanda Năsăudului pe Ioan Vidican53. Armele le‑au
obţinut prin dezarmarea postului de jandarmi, prin rechiziţionarea armelor de
vânătoare din prăvălii şi un număr de 50 de puşti şi o ladă de muniţie de la
Consiliul Naţional din Bistriţa54. În aceeaşi zi, la Bistriţa, în cadrul unei grandioase adunări populare s‑a constituit Consiliul Naţional Judeţean, din care făcea
parte şi protopopul năsăudean Grigore Pletosu ca vicepreşedinte, având ca
primă urgenţă crearea „unei companii de jandarmi pentru susţinerea ordinei publice
… Se vor înrola în această companie toţi acei ofiţeri şi subofiţeri activi şi rezervişti şi
soldaţi până la etatea de 30 de ani, cari mai înainte au servit la armată şi vreau şi pe
mai departe să servească în armată în secţia jandarmilor români, pretinzându‑li‑se
să ştie scrie şi citi româneşte şi să aibă o viaţă morală demnă de jandarmul român”55.
Sporul de încredere în năsăudeni se confirmă şi printr‑o notă telefonică
din 13 noiembrie 1918 a conducerii C.N. din Bistriţa –dr. Gavril Tripon, prin
care se cerea C.N. din Năsăud să‑şi extindă activitatea sa „peste întreg cercul
Năsăudului şi al Rodnei, să organizeze soldaţi pentru legiunea română din Cluj.
Soldaţii să fie oameni tineri, rămânând în gardele civile din comune cei mai bătrâni,
eventual invalizi“56. O statistică parţială reţine că Năsăudul împreună cu 65 de
sate din jurul său aveau în gărzile locale circa 1141 de membri, din care, peste
93% erau ţărani şi peste 6% – meseriaşi, intelectuali şi funcţionari57.
Administraţia civilă şi militară („proviantura”) a Năsăudului se constituia
la 7 noiembrie 1918 din: Emil Domide şi Ioan Şerban; ca secretari: Alexandru
Pălăgeşiu şi Grigore Arsente, iar ca membri: Ioan Bojoru, Ipolit Găzdac,
Dumitru Nistor, Leon Pop, Costan Sârbu, George Catarig, Petre Catarig, Mihăilă
Anton, Emil Mărcuşiu, George Rus, dr. Alexa David, George Ioan Câtiul, dr.
Dumitru Hodor, Petre Androne, Gavrilă Onişor, Ioan Catarig, Teodor Şimon,
Ioan Găzdac. De Armament şi muniţie răspundeau Ştefan Scridon şi Augustin
Anton, iar de Ordinea publică şi control – dr. Ioan Runcan, Carol Hutira şi dr.
Ioan Jarda. Siguranţa publică era asigurată de Alexandru Năşcuţ şi Iuliu Oros,
iar Contabilitatea şi caseria de Leon Bancu şi Cornel Pop. Plângerile şi reclamaţiile
cădeau în sarcina distinşilor Macedon Linul, Cornel Sânjoanu şi dr. Valeriu
Seni58. Comitetul fondurilor grănicereşti îşi ţinea adunarea generală ordinară la
7 noiembrie care abrogă şi declară fără valoare statutul impus Administraţiei
fondurilor de către guvernul maghiar în 1889. Reconsideră fostul Instrument
Fundaţional, atenţionând locuitorii comunelor grănicereşti să nu distrugă
pădurile, stabilimentele, morile ş.a. „căci e averea noastră şi pe noi ne păgubim”59.
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***, Documentele Unirii. 1918 la români, vol. VII, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
1989, p. 159.
Ioan Bureacă, op. cit., pp. 251‑253.
***, Documentele Unirii. 1918 la români, vol. VII, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
1989, p. 95.
Ibidem, p. 310.
Gheorghe Unc, Augustin Deac, op. cit., p. 58.
***, Documentele Unirii. 1918 la români, vol. VII, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
1989, pp. 159‑160.
Ibidem, p. 439.
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Până la 7 noiembrie 1918, era hotărâtă înfiinţarea de Gărzi Naţionale
pe întreg teritoriul locuit de români şi de care se va ocupa Secţia militară a
Consiliului. Chemarea făcută de Ştefan Cicio‑Pop fiecărui soldat cu vârsta între
18 şi 50 de ani, provenit din armata austro‑ungară, dezmembrată, pentru a
alcătui Garda Naţională Locală a avut o largă audienţă: „Fiecare soldat român,
se scria în acest manifest, dezlegat de jurământul dat împăratului, are liberă voie
să intre în sfatul militar naţional român (garda naţională română), să poarte simbolul mândru al suveranităţii lui naţionale, tricolorul, şi este supus numai şi numai
Consiliului naţional român”. Întreaga populaţie a Transilvaniei era chemată să
vină în sprijinul acţiunilor Consiliilor şi Gărzilor Naţionale Româneşti60. La
Năsăud, nici un român n‑are să mai joare pe steag străin, ci numai pe steagul românesc ... Odiosul comportament al gărzilor maghiare a pus garda românească pe
picior de război. Bârgăuanii veneau câteva sute în ajutor ... Năsăudul se pregătea ...,
dar soldaţii români erau rechemaţi la ordine ...61. Inclusiv „bărbaţii de naţiune străină
care corespund deplinei încrederi a poporului pot fi primiţi în aceste gărzi cu condiţia depunerii jurământului prescris”62. Rândurile gărzilor naţionale, la nivelul
fiecărei localităţi ardelene se compuneau din locuitorii cei mai de frunte – elita
satului, oameni tineri, voinici, sănătoşi la trup şi mai ales la suflet, bărbaţi cărora să li
te poţi încredinţa şi care‑şi fac datoria chiar cu preţul vieţii lor63. Gărzile Naţionale
Române, ca şi cele săseşti sau maghiare, aveau misiunea de a menţine ordinea
în localitate, de a judeca diferendele ivite, de a asigura paza localităţii şi asigurarea
mersului normal al vieţii64.
Numeroase neajunsuri afectau activitatea acestor Gărzi Naţionale
Române: lipsa fondurilor pentru plata gardiştilor, pentru procurarea hranei, a
îmbrăcămintei şi armamentului. Atitudinea opozantă a autorităţilor maghiare
n‑a descurajat activitatea acestor gărzi, care au asigurat ordinea atât în perioada
de pregătire a Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia, cât şi în timpul lucrărilor acesteia, adică în zilele Unirii. Executarea a numeroşi soldaţi români de
către jandarmii maghiari, numeroase asasinate antiromâneşti aduceau indignare şi tulburare în rândul Gărzilor Naţionale Române şi a populaţiei civile
din Transilvania. Nu era uşor nimănui ca ziua să‑şi îndeplinească sarcinile de
lucru, iar noaptea să asigure paza şi ordinea în localitatea sa. Fără arme sau
echipament sofisticat de război, gărzile româneşti aveau de partea lor forţa şi
tăria neamului românesc precum şi ajutorul marilor popoare democratice ale
lumii. Gărzile65 aveau teren de instrucţie, sediu, steag tricolor; se făcea de pază
la instituţii, poştă, telefoane, spitale, şcoli, judecătorii, depozite şi magazine,
gări, halte, poduri, tunele..; paza se făcea pe schimburi; patrulau pentru a apăra
ordinea şi pentru a împiedica jafuri, tulburări, devastări, silnicii asupra populaţiei civile; aveau sedii provizorii la primărie, şcoală, case particulare etc.; aveau
60
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Ion Popescu‑Puţuri şi Dr. Augustin Deac, op. cit., p. 616.
„Glasul Vremei”, Nr. 1/7 noiembrie 1918, Bistriţa, p. 4.
„Românul”, 8 noiembrie 1918, Arad.
Gheorghe Neamţu, op. cit., p. 38.
„Tribuna”, 24 iulie 1918.
Teodor Pavel, Nicolae Ciobanu, op. cit., pp. 195‑199.
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un gornist şi un toboşar pentru convocări, anunţuri sau alte misiuni ...; aveau
uniforme sau haine civile; înzestrarea se făcea din cazărmile austro‑ungare,
jandarmerii şi depozite; cheltuielile gărzii erau susţinute de organele locale
administrative şi financiare66, dar şi de populaţia localităţii, pe baza unor liste
de subscripţii publice prin care se adunau bani, alimente, vite, îmbrăcăminte,
lemne de foc etc. Gărzile s‑au dizolvat sau au fost desfiinţate după ce şi‑au
îndeplinit misiunea: instituirea administraţiei româneşti în locul celei străine,
pe pământul românesc ...
Consiliul Naţional Român din Năsăud a trimis la 4/17 noiembrie
C.N.R.C. din Arad o telegramă: „Năsăudul, ca (şi) centru românesc, aderează la
hotărârile ce le luaţi. Cerem însă în interesul orientării noastre să ne informaţi telegrafic
zilnic despre evenimentele mai importante. Aderăm la toate hotărârile ce le veţi lua”67.
Dintr‑un raport al C.N.R. din Năsăud către C.N.R.C. privind activitatea practică organizatorică de dizolvare a vechilor organe administrative, de organizare
a forţei publice locale – gărzi naţionale, administraţie locală reiese: „Duminică
în 3 noiembrie, gloata, în frunte cu soldaţii eliberaţi, al căror număr începând cu zilele
ultime ale lunii octombrie s‑au adaos zilnic şi cari înarmaţi trăgeau puşcături …, s‑a
pus în mişcare pe străzile Năsăudului. Sub impresia acestor evenimente … s‑au adunat
fruntaşii şi poporul la casa comunală, s‑au constituit în Comitet Naţional; (acesta) a
declarat spontan şi unanim suspendarea imediată a organelor administrative ungureşti, adică a prim‑pretorului Czirijék Lászlo, a primarului şi a notarului numai pe
motivul că în decursul războiului aceste organe au abuzat în măsură nemaipomenită
de puterea lor oficială şi, prin împărţirea nedreaptă a ajutoarelor în bani şi alimente, au
păgubit interesele cele mai juste ale poporului, primejduindu‑i chiar viaţa. Consiliul
naţional local a luat fără amânare măsurile necesare pentru restabilirea ordinei şi de a
folosi această putere spre binele public S‑a dezarmat jandarmeria şi cu armele acvirate
(confiscate – n.n.) de la aceea şi de la postul de finenţi s‑a improvizat o gardă naţională
de circa 30 feciori, aproape toţi foşti soldaţi”68.
În 4 noiembrie garda năsăudeană a mai crescut cu vreo 10 inşi şi „s‑au
armat cu puşti rechiziţionate din prăvălii. În 5 noiembrie au primit de la Bistriţa 50
de puşti şi o ladă de muniţie pentru a se evita conflictul satelor din jur cu banca ungurească.. Puştile au sosit pe la orele două noaptea. A succes să‑i alungăm şi să le impunem
respectul cuvenit ... Până acum s‑a evitat orice vărsare de sânge şi astfel am dat exemplu
bun satelor din jur”. Aşa suna raportul69 din 6/19 noiembrie al liderilor năsăudeni, semnat de Iulian Marţian şi trimis Consiliului Naţional Român Central
de la Arad, în care erau etalate evenimentele legate de formarea Consiliului şi
Gărzii Naţionale la Năsăud, depunerea jurământului, manifestările entuziaste
ale începuturilor de preluare a puterii pe plan local. Satele din jur însă intenţionau o răfuială cu Banca ungurească, care a încasat cu sila împrumuturile de
război, dar momentul delicat a fost evitat şi siguranţa publică garantată. Garda
66
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69

Ştefan Pascu, Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, Cluj, 1968, p. 339.
Alexandru Porţeanu, Lucr. cit., p. 128, doc. 21.
***, Documentele Unirii. 1918 la români, vol. VII, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
1989, p. 95; Arhivele Statului Bucureşti, Fond CNR Năsăud, dos. 2/1918, ff. 1‑2
D.J.B-N.A.N., Col. „Iulian Marţian”, pac. II, dos. 6‑14, ff. 44‑45.
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sporeşte continuu prin numeroşi soldaţi sosiţi de pe front, existând şi pericolul
unor tulburări orientate împotriva străinilor îmbogăţiţi pe seama populaţiei
locale. Numeroase alte rapoarte erau semnate de Ioan Şerban – prim‑pretor, dr.
Nicolae Drăganu – profesor la Gimnaziul năsăudean, Ioan Catarig Zăgreanu –
comandant în Garda naţională, Vasile Bichigean – profesor gimnazial …70.
Procesul de făurire a statului naţional unitar român a fost sprijinit şi
de românii aflaţi în afara graniţei – în SUA, Franţa, Italia, Anglia, Rusia sau
din alte state ale lumii. Mulţi dintre aceşti români au refuzat să mai fie victime
ale regimului dualist austro‑ungar, alegând calea exilului din Transilvania.
Comunicau cu ţara prin intermediul ziarelor „Românul”, „America”,
„Tribuna”, „Sentinela”, „Progresul”, „Transilvania”, „România”, „Familia”,
care apăreau şi în SUA. Deosebite erau şi ziarele din Franţa: „La Roumanie”,
„La Victoire”, „La Transylvanie”, „Le Matin”, din Italia: „La Tribuna”, „Il
Piccolo”, „Il Messaggero”, „Il giornale d’Italia”.
În astfel de împrejurări, actul oficial al Marii Uniri plutea în aer, rămânând puţine momente până când acesta va fi împlinit oficial, iar năsăudenii
trăiau din plin frumuseţea acelor clipe înălţătoare.

PRELIMINARIES AND IMPORTANT MOMENTS FROM
NĂSĂUD BEFORE THE GREAT UNION OF 1918
– Abstract –
The current study tries to surprise from Năsăud and the localities from this area the
moments before the Great National Assembly held on December 1, 1918 in Alba Iulia,
after which occurred the Union of Transylvania with Romania. A special emphasis is
put on the work of Local Councils and National Guards, bodies set up to ensure public
order during the turbulent period who characterized the end of World War I, and also
on the establishment of the delegations for National Assembly in Alba Iulia.

PRÉLIMINAIRES ET MOMENTS IMPORTANTS DE NĂSĂUD
AVANT LA GRANDE UNIFICATION DE 1918
Résumé
La présente étude essaie de surprendre, à Năsăud et dans les localités de cette
région, les moments avant la Grande Assemblée Nationale, réunie le 1er Décembre
1918 à Alba Iulia pour décider l’Union de la Transylvanie à la Roumanie. Un accent
particulier est mis sur le travail des conseils locaux et des gardes nationaux, des organismes créés pour assurer l’ordre public pendant la période turbulente qui a caractérisé
la fin de la Première Guerre mondiale, et sur la création des délégations à la Grande
Assemblée Nationale de Alba Iulia.
70

***, Documentele Unirii. 1918 la români, vol. VII, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
1989, pp. 424‑425.
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PORTRETUL UNUI DASCĂL NĂSĂUDEAN
– SANDU MANOLIU (1896–1930)
Carmen RONTEA

Printre personalităţile care şi-au adus aportul
la prestigiul şcolilor năsăudene se numără şi Sandu
Manoliu, dascăl şi director al Şcolii Normale din Năsăud
în perioada 1924–1931. Rândurile de faţă reprezintă o
sinteză a amintirilor aşternute pe hârtie de o parte dintre
cei care l-au cunoscut, în special de foşti elevi, din prima
generaţie pe care a luminat-o şi a îndrumat-o.
În acest context, amintim că la 26 octombrie
1858, prin hotărârea Curţii Imperiale de la Viena s-a
aprobat înfiinţarea a trei şcoli pedagogice (Preparandii)
în Transilvania. Una dintre aceste şcoli a fost cea de la
Năsăud, care a funcţionat până în 1869, după care îşi închide porţile. După
numeroase memorii, începând cu anul şcolar 1923–1924, fosta şcoală normală
se redeschide cu clasele I şi a II a, sub conducerea profesorului Toma G. Bulat.
Odată cu anul şcolar 1924–1925, la conducerea şcolii vine inimosul
pedagog şi profesor Sandu Manoliu, originar din Moldova.
După spusele fratelui său, Vlad Manoliu, Sandu Manoliu s-a născut la
11 septembrie 1896 în oraşul Bacău. Dinspre tată, obârşia lui este dintr-o veche
familie moldovenească, cea a logofătului Manoli Rugină din Luncani. Tatăl
său, Emil Manoliu a fost institutor la Bacău, iar mama sa, Eleonora Clinescu se
trage din ţinutul Neamţului, dintr-o veche familie răzăşească, cu câteva generaţii de preoţi. Sandu Manoliu este al optulea fiu din cei 14 copii pe care i-au
avut părinţii lui. La vârsta de 12 ani rămâne orfan de mamă, însă este crescut
cu mult devotament de sora sa mai mare, Ştefania. De statură aproape mijlocie, plăpând fiziceşte, era blond, cu o privire pătrunzătoare şi expresivă. De
la mama sa moşteneşte bunătatea sufletească, duioşia, sinceritatea şi omenia.
Pasiunea lui cea mai mare era aceea de a citi, şi oriunde pleca, în bagajele lui
aveau întâietate cărţile. De foarte multe ori, dimineaţa cei apropiaţi îl găseau cu
o carte în mână, după o noapte întreagă de lectură pasionată.
Copilăria şi-a petrecut-o la Bacău, oraşul său natal, apoi, pentru puţin
timp, la Roman, după care se mută cu familia la Iaşi, unde îşi va face toate
studiile sale – primare, secundare şi universitare (1904–1919). Pentru a asigura
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propria existenţă, dar şi a celor două surori, rămase fără nici un sprijin şi de
care nu avea să se despartă până la sfârşitul vieţii, Sandu Manoliu va preda
lecţii în particular sau ca suplinitor la şcolile secundare din Iaşi, în perioada
anilor 1915–1916 şi 1918–1919 (Şcoala Normală „Vasile Lupu”, Liceul Naţional,
Seminarul Pedagogic şi Liceul Militar).
Izbucnind Primul Război Mondial, Sandu Manoliu este mobilizat, la
1 octombrie 1916, ca elev T.T.R. la Şcoala Militară de Infanterie a ofiţerilor de
rezervă din Botoşani, iar la 1 martie 1917 este trimis pe front cu gradul de elev
plutonier, făcând campania cu Regimentul 56/65, până la sfârşitul războiului.
Se distinge în luptele de la Nămoloasa din 1917, este înaintat sublocotenent şi
decorat pentru faptele sale curajoase.
Reîntorcându-se din război, îşi reia şi termină studiile universitare, iar
în primăvara anului 1919, la 22 de ani, reuşeşte să intre în învăţământ ca profesor suplinitor la Şcoala Normală „Vasile Lupu” din Iaşi. În anul următor este
numit profesor titular la catedra de filozofie şi română la Liceul „Codreanu”
din Bârlad, însă nu a funcţionat la această şcoală, obţinând detaşarea la Şcolile
Secundare din Iaşi (1920–1924).
Din cauza muncii istovitoare dar şi a organismului său firav, în urma
contractării unei maladii pulmonare, este nevoit, la numai 27 de ani, să-şi întrerupă activitatea didactică in perioada 1923–1924. După o îndelungată cură de
odihnă, îndreptat fiziceşte, este detaşat mai întâi, la 1 septembrie 1924, ca profesor de pedagogie şi română la Şcoala Normală din Năsăud, când i se încredinţează şi direcţiunea acestei şcoli. Un an mai târziu, este transferat definitiv
pe această catedră, iar la 10 decembrie 1927 Sandu Manoliu devine profesor
definitiv la catedra de ştiinţe pedagogice a Şcolii Normale din Năsăud, până
la 22 octombrie 1930, când este înlăturat de la conducere, iar apoi se stinge
prematur din viaţă la vârsta de 34 de ani. La Năsăud îl urmează şi surorile lui,
Ştefania şi Iulia, de care nu s-a despărţit şi pe care le întreţinea.
Sandu Manoliu a desfăşurat pe parcursul scurtei sale vieţi o intensă activitate didactică, publicistică şi de conducere, cu o serie întreagă de înfăptuiri.
A fost un om deosebit, harnic şi destoinic, care a pus binele comunităţii şi al şcolii înaintea sănătăţii sale. Astfel, în perioada cât a slujit şcoala
năsăudeană a avut numeroase reuşite şi realizări. „În septembrie 1924 vine ca
Director dl. Sandu Manoliu, profesor din Iaşi. În anul acesta şcolar, 1924 –1925
şcoala se măreşte cu încă două clase. Funcţionează clasele I, II, IV şi V, cu un
total de 155 de elevi”1.
Dacă la început această şcoală a fiinţat doar cu 2 clase, cu un profesor
titular, în timpul directoratului lui Sandu Manoliu aceasta a ajuns să prospere,
ajungând în 1929 la o şcoală cu şapte clase, cu 19 profesori titulari şi 341 de
elevi. Pe lângă Şcoala Normală s-a constituit şi Şcoala de Aplicaţie (care va
funcţiona cu 7 clase, cu 120 de copii, cu 3 învăţători şi profesori de la Şcoala
Normală şi alte două profesoare de la Şcoala secundară de Fete), de asemenea,
un teren de cultură agricolă, o bibliotecă cu 6.000 de volume, o brutărie proprie,
1

Sandu Manoliu, Icoana unei şcoli dintr-un colţ de ţară românesc, Năsăud, 1930, p. 224.
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un internat cu o măcelărie proprie, „iar ca operă în adevăr îndrăzneaţă şcoala
aduce lumină electrică la Năsăud, suportând pe umerii ei o sarcină de peste
un milion de lei! Uzina electrică a şcolii luminează însă şi şcoala şi orăşelul
Năsăud”2.
Noua şcoală este adăpostită în şapte localuri. Activitatea extraşcolară
este şi ea prezentă în viaţa şcolii năsăudene, astfel sunt organizate şezători
săteşti, numeroase excursii, este înfiinţată societatea culturală „Spre Ideal” cu
trei secţiuni: artistic literară, moral religioasă şi sportivă, au loc campanii de
propagandă culturală în satele româneşti din împrejurimi, au loc serbări şcolare şi naţionale.
Amploarea acestor înfăptuiri şcolare, minunea ridicării acestei şcoli
din nimic şi într-un timp aşa de scurt s-a datorat muncii elevilor şi a profesorilor, a elanului neobosit al tânărului director, dar şi a sprijinului „unanim al
fruntaşilor şi intelectualilor Năsăudeni, care au sfătuit şi susţinut cu drag acest
tânăr vlăstar al culturii româneşti locale”3. „Însufleţirea, solidaritatea, munca şi
încrederea au ridicat această şcoală. Iată minunea”4.
În paralel cu munca organizatorică, de conducere, Sandu Manoliu a
desfăşurat şi o intensă activitate didactică. Implicarea sa rezultă şi din rapoartele numeroaselor inspecţii de care a avut parte, toate arătând că s-a achitat
foarte bine de îndatoririle sale. În procesul verbal nr. 3, din 27 Februarie 1929,
a Comitetului şcolar al Şcolii Normale de Învăţători din Năsăud, „Comisiunea
de cenzori constată, că întreaga gospodărie a Şcolii Normale este condusă cu
pricepere, datorită în primul rând destoiniciei depuse de d-l Sandu Manoliu,
preşedintele comitetului şi director al şcolii, care este secondat foarte bine de
personalul ajutător. Comisiunea de cenzori aduce mulţumiri d-lui S. Manoliu
în numele adunării generale a comitetului şcolar şi-l roagă să continue munca
depusă cu aceeaşi râvnă şi pricepere, fiind sigur de recunoştinţa celor pe care îi
creşte şi-i formează pentru a fi mai târziu luminători ai satelor. Se mulţumeşte
şi personalului ajutător”5.
Însă, cu toate acestea, în urma unor anchete contabile, care până la
urmă a fost infirmată de concluziile altor organe de control, acest om, care şi-a
dăruit tinereţea şi sănătatea pentru şcoala năsăudeană, este îndepărtat pentru
incorectitudine şi incapacitate. Se va resemna în faţa acestei lovituri morale, iar
un pic mai târziu, la 22 octombrie 1930, se stinge prematur din viaţă, după o
lungă şi grea suferinţă.
Prietenii adevăraţi, pentru munca depusă în acest „colţ de ţară românesc”, i-au ridicat un frumos monument în cimitirul numit „Comoară”, ca
„semn al dragostei şi al stimei ce-i păstrăm şi după moarte … 1896–1930,
SANDU MANOLIU profesor, fost director al Şcoalei Normale din Năsăud”6.
2
3
4
5
6

Idem, p. 237.
Idem, p. 256.
Idem, p. 258.
Idem, p. 604.
Şcoala Normală de Învăţători din Năsăud, Anuar pe anul şcolar 1930–1931, întocmit de
Dionisiu Maior, profesor de pedagogie, directorul şcoalei, p. 14.
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Pe lângă activitatea de conducere şi cea didactică, Sandu Manoliu a
desfăşurat şi o activitate publicistică, care din păcate a fost sporadică, iar articolele sale au fost răspândite în publicaţiile vremii. Cea mai importantă lucrare
a sa este „Icoana unei şcoli dintr-un colţ de ţară românesc”, care reprezintă
o monografie a vieţii colective desfăşurată în regiunea Năsăudului, o istorie
a colţului grăniceresc năsăudean. Pentru activitatea literară, cu puţină vreme
înainte de a se stinge, pe patul de suferinţă, primeşte diploma de „membru pe
viaţă” al Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura poporului român –
Astra din Sibiu, însă această consacrare vine prea târziu.
Dar, mai întâi de toate, Sandu Manoliu a fost un OM, un om cum rar
se poate întâlni, un om iubitor de oameni, care nu a uitat grija pentru tineretul
Năsăudului, pe care îl dorea nu numai bine pregătit profesional dar şi crescut
în omenie. Modestia, energia sa creatoare, realizările sale şcolare l-au transformat într-o personalitate, un model de urmat pentru generaţiile viitoare.
Nepotul său, Ion (Nelu) Manoliu7, îşi aminteşte de „Moş Sandu” (cum
îi spunea el): „Mi-l aduc aminte şi acum; era de statură scundă, bine făcut, îşi
lăsase barbă mare şi era veşnic vesel, probabil pentru a încuraja pe surorile
lui şi pe noi […]. Nu venea niciodată fără să le aducă surorilor lui şi mătuşilor mele, câte un nimic pentru a le face o bucurie. Pentru toţi aducea câteva
cutii de conserve, iar pentru noi copii aducea cutii de lapte condensat, care ne
făcea plăcere foarte mare, fiind dulci; pe atunci lipsea zahărul din comerţ şi în
general sufeream de lipsa de alimente. Ne plimba cu trăsura în împrejurimile
Romanului spre marea noastră bucurie, a tuturor. (Aceste întâmplări au loc în
timpul Primului Război Mondial, perioadă în care Sandu Manoliu a fost mobilizat şi trimis pe front în 1916 şi demobilizat în 1918). […] Ducea o viaţă foarte
zbuciumată, având de predat de multe ori peste 48 de ore săptămânal […]
Conştiinciozitatea cu care înţelegea să-şi prepare cursurile, precum şi volumul
mare de teze de corectat nu-i lăsau timp liber pentru lectura personală, decât
nopţile. Mi-l aduc aminte, că pentru a economisi cât de puţin lumina electrică,
foarte scumpă, citea la lumânare […] Cu toate că era sărăcăcios îmbrăcat, având
un singur costum de haine şi trei cămăşi, niciodată nu l-am văzut neglijent
îmbrăcat, întotdeauna având hainele curate şi călcate şi ghetele lustruite. […]
Citea enorm de mult şi, ce-i rămânea după ce vărsa cota tribului (este vorba de
„tribul Manoliu”- surorile sale, nepoţii de care avea grijă), era destinat micilor
lui necesităţi şi, în majoritate, procurării de cărţi, îmbogăţindu-şi necontenit
biblioteca. Cu toate că la întoarcerea de pe front venise voinic, chiar atletic
pentru statura lui scundă, viaţa zbuciumată pe care o ducea, insuficienţa alimentaţiei şi mai ales lipsa de somn şi de odihnă, l-au condus la început la o stare
de surmenaj şi ca urmare la îmbolnăvirea de T.B.C. pulmonar. A bolit o bucată
de vreme acasă, fiind îngrijit de sora lui Ştefania, […] a fost internat (după lungi
stăruinţe) într-un sanatoriu la Câmpulung Moldovenesc. După câtva timp s-a
făcut bine, apoi s-a hotărât să trăiască într-o zonă muntoasă. Dată fiind reputaţia de eminent profesor şi excelent pedagog, cu ajutorul lui Solomon Haliţă,
7

Băiatul fratelui mai mare, Ion Manoliu, decedat în 1912.
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a fost numit mai întâi profesor şi apoi director la Şcoala Normală din Năsăud.
Aici l-au urmat şi surorile lui Ştefania şi Iulia pe care le întreţinea […] Cinci ani
de-a rândul, în fiecare vară, timp de trei luni, ne făceam vacanţa la Moş Sandu
la Năsăud, împreună cu prietenii ce mi-i făcuserăm”8.
Fostul subdirector al Şcolii Normale de Învăţători din Năsăud, Dr.
Dorgo Anton revede cu ochii minţii modul cum l-a cunoscut pe cel care a fost
Sandu Manoliu: „Era în seara zilei de 23 august 1924, când a intrat în camera
pedagogilor, din localul numit „Svardă”, un tânăr aproape de vârsta noastră,
prezentându-se ca noul director al şcolii. L-am primit cu oarecare neîncredere
şi rezervă, dar în scurt timp acest om, cu o înfăţişare de tânăr savant, cu o frunte
înaltă, cu ochii albaştri, cu părul încărunţit înainte de vreme, dar sprinten la
vorbă, vorbind o dulce limbă moldovenească, cu o vervă proaspătă şi cu cunoştinţe uimitoare, a pus în scurt timp, stăpânire pe noi.
Prin felul său de a fi a fost un adânc cunoscător de oameni, a ştiut să
grupeze în jurul său pe toţi care îi puteau fi de un real folos la ridicarea şcolii
[…]
Ca om a fost un suflet larg, o minte clară, cu multă ştiinţă de carte,
cultură vastă, cu dragoste de neam şi ţară, modest când era vorba de persoana
sa, dar mândru şi intransigent când era vorba de şcoală. Dispreţuia vanităţile
omeneşti, onorurile şi fasturile deşarte. Ducea o viaţă de strictă modestie. De
multe ori prin muncă îşi nesocotea sănătatea sa, de altfel destul de şubredă.
Ca director, a dezvoltat o muncă prodigioasă. A ridicat şcoala aşa încât
a devenit ca importanţă a doua pe ţară, după Şcoala Normală „Vasile Lupu”
din Iaşi, unde a funcţionat ca profesor la începutul carierei sale […] Ca profesor a dezvoltat o activitate şcolară şi extraşcolară dintre cele mai rodnice. N-a
rămas aproape nici un sat sau cătun necercetat de şcoală. În conferinţele sale,
frazele erau aşa frumoase încât cucerea repede asistenţa prin erudiţia sa pe care
o exterioriza cu atâta eleganţă. Prelegerile sale erau atât de intuitive, atractive,
încât elevii uitau de multe ori de ora mesii şi-l ascultau ca pe un adevărat om
de ştiinţă şi pedagog”9.
Un bun prieten şi coleg, dl. Ştefan Scridon, preşedinte al Comitetului
şcolar, aprecia despre dispariţia lui Sandu Manoliu: „Ni l-a răpit în ziua de 22
Octombrie a.c. o boală grea şi chinuitoare de care suferea mai de mult şi astfel
sufletul lui ales şi curat planează acum sus în sferele senine, scutit de grijile şi
năcazurile lumeşti de care în mare măsură avusese parte aici pe pământ”10.
Inima lui plină de bunătate, dragostea şi dăruirea lui totală faţă de
şcoală şi elevii săi se oglindeşte şi în testamentul său scris chiar înainte de a
muri:
„Intelectualii şi Năsăudenii să sprijine şi pe mai departe această şcoală
a lor […] Las şcolii acesteia pentru care în faţa morţii şi a lui Dumnezeu pot
8

9

10

Ion (Nelu) Manoliu, „Moş Sandu”, manuscris păstrat în Arhiva Muzeului Grăniceresc
Năsăudean.
„Amintiri din viaţa lui Sandu Manoliu” manuscris de dr. Dorgo Anton, păstrat în Arhiva
Muzeului Grăniceresc Năsăudean.
Şcoala Normală de Învăţători din Năsăud, Anuar pe anul şcolar 1930–1931, p. 9.
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mărturisi că i-am dat toată puterea mea de muncă şi pricepere – tot ce-am avut
mai bun şi mai curat în mine – las şcolii:
I. Biblioteca cu întreaga literatură românească.
II. Biblioteca cu istoria literaturii române, antologie, critică literară.
III. Folklore şi literatura populară.
IV. Istorie.
V. Portretul meu pictat de D-na Luki Galaction Zambra.
VI. Hărţile.
Las şcolii de aplicaţie.
VII. Biblioteca pedagogică, reviste vechi şi nouă, calendare, biblioteca”11.
Prin acest ultim gest se vede mărinimia, dragostea pentru cultură
şi carte (biblioteca consta într-un număr de 4.647 volume şi 144 de hărţi, în
valoare de 300.000 lei) a acestui om care a trăit şi a murit sărac.
Ca un ultim gest de apreciere pentru cel care a fost Sandu Manoliu,
prietenii, grănicerii năsăudeni i-au ridicat un frumos monument în cimitirul
numit „Comoara”.
Foşti elevi din promoţia 1927, prima a lui Sandu Manoliu, care după
absolvire s-au răspândit pe întreg cuprinsul ţării, prin gândurile lor, întregesc
portretul remarcabilului dascăl.
Unul dintre ei, Mangiurea Anghel, mărturiseşte în scris: „… Îmi amintesc cu o justificată emoţie, de lecţiile de pedagogie ţinute de către profesorul şi
directorul Şcolii, Sandu Manoliu. Era cea mai mare bucurie a noastră, a elevilor,
când trebuia să avem ore cu dânsul, doream ca aceste ore să nu se mai sfârşească. De multe ori nici nu ne dădeam seama când profesorul Sandu Manoliu
părăsea sala de clasă. Erau lecţii atrăgătoare, plăcute şi pline de conţinut”12.
Milea Radu, alt elev al lui Manoliu, din aceeaşi generaţie 1927, ajuns
învăţător pensionar în Brăila, îi face portretul fizic şi moral: „… Un om tânăr,
cu un fizic de statură mijlocie, cu faţa ovală, cu o frunte lată de om gânditor,
cu ochii blânzi, de un albastru deschis, cu părul dat peste cap […]. A fost un
profesor şi un director integru, dinamic, bun psiholog şi pedagog […]. Toţi îl
ascultam cu încântare şi-l urmăreau cu privirea cum schiţa pe tablă elementele
principale din subiectul tratat. Într-o linişte de mormânt, schiţau şi ei în caietul
de notiţe […] Citea aşa de frumos, aşa de curgător şi de expresiv, că toţi rămâneau fascinaţi. Era o plăcere să-l tot asculţi citind şi povestind. Era, pe drept
cuvânt, un bun psiholog, un bun şi mare pedagog”13.
De asemenea, profesorul pensionar Gheorghe P. Chichicea, în studiul
său „Cum am ajuns elev al lui Sandu Manoliu”, ni-l descrie „Era mic de statură, dar cu suflet mare, suplu, cu mişcări repezi, dinamice, dar armonioase,
cu capul mereu sus, cu trăsături clasice, fine, regulate. Gura încadrată în nişte
11
12

13

Idem, pp. 12–13.
„Amintiri, evocări”, manuscris de Anghel D. Mangiurea, fost inspector şcolar şef al judeţului
Hunedoara, text păstrat în Arhiva Muzeului Grăniceresc Năsăudean.
„A fost un Om, profesor şi director”, manuscris de Milea Radu, păstrat în Arhiva Muzeului
Grăniceresc Năsăudean.
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buze groase, expresivă, părul castaniu, înspicat de nuanţe argintii, deşi tânăr
ca vârstă, descoperind o frunte înaltă, iar sub arcadele sprâncenelor străluceau
ochii albaştri visători, în care se reflecta o nemărginită bunătate şi gingăşie,
dar şi o voinţă dârză, neclintită în faţa oricărei acţiuni […] Bun pedagog, suflet
nobil, pune bazele primelor clase ale acestei şcoli cu elevi adunaţi de prin satele
someşene şi de pe întreg cuprinsul ţării. Lecţiile sale erau pline de căldură, de
dăruire şi sădeau în mintea şi inima elevilor dragostea pentru învăţătură şi
muncă […]. Cuvintele sale calde, bine alese, te înălţau ca pe aripile unui avion
care pluteşte în văzduh spre a cunoaşte această imensitate, spre a descoperi
izvorul acestei ştiinţe, care răscoleşte sufletul, partea cea mai sensibilă din om
care tinde spre perfecţiune”14. Cuvintele sale au rămas pentru toată viaţa ca un
lait motiv în inimile şi minţile elevilor: „Munciţi copii, munciţi întruna şi dacă
roadele muncii voastre nu vor fi apreciate în viaţă, după moarte ele vor fi apreciate şi munca voastră înseamnă că nu a fost zadarnică”15.
Nicolae Roşca Greci îşi aduce aminte de tactul pedagogic al fostului
profesor, de adevărata măiestrie oratorică pe care o stăpânea: „… Discursurile
directorului mobilizau nu numai fiinţa totală a ascultătorilor localnici, dar ne
crea şi nouă o puternică concentrare reflexivă […] Ne forţam să înregistrăm
totul. Voiam să privim ca el, să copiem gesturile lui, să ne mişcăm ca el şi să
stăpânim această seducătoare vrajă a oratoriei. Da, numai aşa vom reuşi să fim
cu adevărat lumina lumii şi sarea pământului […] Manoliu era oratorul preferat al
Năsăudului. L-am ascultat în atâtea rânduri şi de fiecare dată părea nou, părea
un altul, având o ingeniozitate rar întâlnită”16.
Mihail Moldovan, absolvent al Şcolii Normale de Învăţători din
Năsăud, promoţia 1930, în discursul rostit la întâlnirea colegilor din 30 august
1975, revede o oră petrecută cu pedagogul Sandu Manoliu: „Sună clopoţelul
de intrare la clasă. Ne ocupăm locurile în bănci. Încetează orice mişcare, orice
zgomot. Se deschide încet uşa clasei. În cadrul ei apare făptura puţintică, pirpirie, puţin deşirată a profesorului de pedagogie, Sandu Manoliu. Încet, uşor,
fără zgomot, închide uşa. Se întoarce cu faţa spre clasă. Aruncă o privire caldă,
învăluitoare, asupra noastră. Apoi, face câţiva paşi care despart catedra de uşă.
Se urcă pe podiumul catedrei. Cu mişcări încete, elegante, îşi dezbracă scurta
îmblănită. O agaţă în cuier. Îşi desface din jurul gâtului fularul de mătase alb
ca omătul şi-l aşează peste scurtă. Se întoarce cu faţa spre clasă. Cu degetele-i
lungi, albe, descărnate, îşi răvăşeşte elegant claia de păr galben auriu. De sub
coama de păr leonin apare fruntea puternic bombată şi tâmplele dezgolite.
Ochii mari, bulbucaţi, iradiază o lumină fosforescentă. În dosul lor se ascunde
o inteligenţă scăpărătoare. Îşi scoate tacticos stiloul din buzunarul de la piept.
Îl deschide cu mişcări moi, mlădioase. Se aşează pe scaun. Deschide catalogul
şi ne strigă pe fiecare pe nume. Fiecare ne ridicăm în picioare şi răspundem
14

15
16

„Cum am ajuns elev al lui Sandu Manoliu”, manuscris de Gheorghe P. Chichicea, păstrat în
Arhiva Muzeului Grăniceresc Năsăudean.
Ibidem.
„Sandu Manoliu oratorul”, manuscris de Nicolae Roşca Greci, păstrat în Arhiva Muzeului
Grăniceresc Năsăudean.
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„prezent”. Închide catalogul. Ne mai priveşte odată cald, senin. Coboară de
pe podiumul catedrei şi vine în faţa clasei. Se aşează în partea dreaptă a clasei,
lângă geam şi începe să ne vorbească, sa ne expună lecţia nouă. Şi vorbeşte […]
şi vorbeşte […] şi vorbeşte. Din când în când se opreşte si face nişte notiţe lapidare, pe tablă, după care ne ascultă la sfârşitul trimestrului.
Noi am încremenit in bănci, ca vrăjiţi, ca hipnotizaţi. N-avem destui
ochi ca să-l privim. N-avem destule urechi ca să-l ascultăm. Clasa s-a transformat într-o aulă a cuvântului vrăjit. Nimeni nu mişcă. Nimeni nu întoarce
capul într-o parte sau în alta. Elocinţa scăpărătoare şi erudiţia eminentului profesor ne-au transformat în statui vii.
Expunerea clară, coerentă, încărcată de date şi fapte concrete legate de
viitoarea noastră activitate profesională şi social culturală, curge gâlgâind ca
un limpede izvoraş de munte. Aceasta se încheie cu preţioase sfaturi şi îndrumări practice, referitoare la greutăţile de tot felul, cu care vom avea de luptat
la viitoarele noastre locuri de muncă. Nu odată şi-a încheiat lecţia cu aceste
înţelepte şi profetice cuvinte: „Când vă veţi lovi de aceste greutăţi, o să vă aduceţi aminte de cuvintele, de sfaturile mele. Dar atunci eu voi fi demult oale şi
ulcele” … Sunarea clopoţelului de ieşire ne smulgea din starea de vrajă creată
de elocinţa neuitatului nostru profesor, ne readucea la realitate.
Cu aceleaşi mişcări încete, aproape feminine, se înapoia la catedră. Îşi
arunca fularul după gât. Îşi îmbrăca scurta. Se întorcea spre noi. Ne privea cald,
senin, satisfăcut. Se îndrepta spre uşă. O deschidea încet şi dispărea dincolo de
ea.
Văzut la distanţă, profesorul Sandu Manoliu părea un om rece, distant, inabordabil. În realitate era un om foarte amabil, foarte afabil, sensibil la
nevoile celor din jurul său”17.
Chiar dacă toţi profesorii Şcolii Normale erau adevărate modele de
urmat, totuşi cel mai apropiat de sufletul elevilor a rămas directorul Sandu
Manoliu. Ion Nicolaescu, absolvent al promoţiei 1927, la întâlnirea din 28
august 1975 îi creionează, de asemenea, portretul: „… Strălucit absolvent al
Facultăţii de Filozofie din Iaşi, temeinic pregătit profesional, ne preda pedagogia, atât de devotat şcolii că-şi făcuse din ea sensul vieţii sale; ni s-a lipit
totuşi de suflet prin marea sa capacitate de dragoste pentru elevii săi, chir
când mai făceam câte o năzbâtie, fiind capabil ca şi un părinte să înţeleagă şi
să iubească chiar pe fiul neascultător. Amabil şi generos, o inteligenţă dublată
de o inimă caldă, a reuşit din prima zi sa se facă îndrăgit nu numai de elevii
săi, dar de toţi intelectualii năsăudeni, care îl căutau şi-l preţuiau ca e un om cu
totul deosebit prin cultura şi fineţea manierelor sale. Felul de a fi sincer şi curat,
a consolidat cu vremea relaţiile dintre el şi elevi şi dintre el şi ceilalţi profesori,
devenind creierul şi inima şcolii noastre”18.
17

18

„Portret de pedagog – cuvânt omagial” manuscris de Mihail Moldovan, păstrat în Arhiva
Muzeului Grăniceresc Năsăudean.
„Cu ocazia unei revederi” manuscris de I. Nicolaescu, păstrat în Arhiva Muzeului Grăniceresc
Năsăudean.
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George Iliş, absolvent al promoţiei 1929, îşi aminteşte, la rându-i, figura
dascălului Manoliu: „… Îmi apare în faţa ochilor figura lui Sandu Manoliu de
statură potrivită, îmbrăcat în haine negre, pălărie albastră-verzuie, cu borul
mare, pardesiu albastru închis, foarte îngrijit şi curat, întotdeauna proaspăt bărbierit, cu ochii mari albaştri, cu zâmbetul pe buze, privirea caldă şi prietenoasă,
veşnic preocupat de gânduri, înconjura cu dragostea sa pe toţi elevii şcolii normale şi de aplicaţie, al căror profesor şi director a fost. Îl văd pe Sandu Manoliu
alergând la Bucureşti ca sa mai obţină ceva îmbunătăţiri pentru şcoală, în privinţa muncii didactice cu elevii sau a îmbunătăţirii hranei lor, burse, material didactic, aprobări pentru cazarea elevilor […] Lecţiile ţinute de profesorul
Sandu Manoliu la filozofie erau predate cu atâta măiestrie, încât nu auzeam
sunetul ascuţit al clopoţelului care anunţa ieşirea de la ore. Prin felul său de a
expune lecţia, prin modularea vocii, prin întrebuinţarea diferitelor scheme, erai
furat cu gândul şi transpus în Nirvana lui Budha …”19.
Ştefan Dănilă, primul din promoţia 1929, cu media generală la capacitate de 9.50, după un an de activitate didactică, îi face o vizită fostului dascăl
acasă, pe „Uliţa din dos”, unde primeşte ultimele sfaturi şi îndrumări. Aici,
într-o casă scundă, cu două sau trei camere modeste, care adăposteau biblioteca de câteva mii de volume, „aşezat la masa sa de lucru, cu ochii mari şi
pătrunzători, cu fruntea lată şi cu părul îngrijit, înconjurat de cărţi, m-a primit
cu aceeaşi căldură şi dragoste părintească ce îl caracteriza […] La plecare, ştiu
că m-a îmbrăţişat cu căldura lui de adevărat pedagog şi educator, mi-a donat
câteva cărţi din propria-i bibliotecă spunându-mi: „… pentru a reuşi în viaţă, în
şcoala vieţii, […] perseverenţa, modestia şi dragostea neţărmurită pentru glia
strămoşească sunt elementele de bază ale izbânzii …”20.
În încheiere, îi vom da cuvântul lui Victor Ardanescu, şi el un fost elev
al lui Manoliu, care creionează în câteva versuri, chiar dacă destul de stângaci, portretul fizic şi moral, al lui Sandu Manoliu, alături de imaginea Şcolii
Normale Năsăudene, pe care dascălul a ridicat-o aproape din nimic:

Retrospectivă
Mic de stat şi pirpiriu,
Fruntea net inteligentă,
Ochi albaştri, mari, vioi,
Tenul fin catifelat.
Păru-n freză ondulată,
Corpul slab şi mult firav,
Nasul drept şi ascuţit,
Buzele fremătătoare,
19
20

„Amintiri”, manuscris de George Iliş, păstrat în Arhiva Muzeului Grăniceresc Năsăudean.
„Spicuiri din anii de şcoală”, manuscris de Ştefan Dănilă, păstrat în Arhiva Muzeului
Grăniceresc Năsăudean.
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Faţa lui în general
Trează şi cuceritoare.
Peste capul înţelept
O frumoasă pălărie,
Boruri late, mai umbrelă,
Guler tare şi curat,
Cu cravată alb verzuie;
Gâtu-i sta între acestea
Ca-ntr-o albă cetăţuie.
Costum din stofă bună, fină
Şi comod peste făptură,
Pantalonii lungi, călcaţi
Cu-ndoituri peste picior.
Iarna veşnic cu şoşoni,
Pe timp de ploaie cu galoşi.
Însemnam aceste toate
Ca şcolarii curioşi.
Cu scurtă gri, mai mult închisă,
Densă, moale şi-mblănită,
Iarna-n cap căciulă mare,
Albă, creaţă, călduroasă,
Îndesată pe figură;
Cam lărguţă pe la margini
După-a dânsului măsură.
Mergând ades pe străzi, spre şcoli
Era la toate receptiv.
Adesea trecea de unul singur,
Dar uneori înconjurat
De profesori subalterni,
Sau localnici de elită.
Deşi mai slab şi scund în talii,
Primea el cinstea cuvenită.
Din loc în loc el se oprea
Si afirma ceva succint.
Era un om inteligent
Si foarte mult apreciat.
Deşi puţin si pirpiriu,
Era un fluviu de idei.
Ne miram cum de se poate
Ca un motor atât de slab
Să radieze ca un far.
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Asemenea cazuri între oameni
Ele se-ntâlnesc mai rar.
În clasa nu sta la catedră,
Ci s-aşeza pe banca-ntâia,
Cu şezutul pe pupitru
Si piciorul pe şezut.
Doar când ne da câte o schemă,
Se deplasa până la tablă.
Scria rapid şi foarte bine.
Schema lui era esenţă
Si oglindă, îndreptar.
Era un pedagog de seamă
Aşa un profesor mai rar.
Când vorbea sau explica,
Stătea cu gura-ntredeschisă
Un timp destul de lunguşor
Si buza-i fremăta mereu.
El adăsta cu exprimarea
Spre un control raţional
Si numai când idea clară
Prindea conturul ideal,
O exprima în siguranţă
Ca ceva foarte natural.
Purta mulţime de batiste
Si scuipa în ele des.
Plămânii îi erau ca spuma
Si-i arunca-n exterior.
Când vorbea de Pastalozi,
Sau de Christos ca pedagog,
Luam amiaza numai singuri,
Că ceilalţi erau plecaţi.
Atât eram de-nfipţi în temă
Si-atât eram de fascinaţi.
La ora mesei, la amiază
Primea raportul, numerar,
Ca la cazarmă-n regiment.
I s-aducea meniul zilei,
Gusta cu grijă felul hranei,
Si-apoi pe clase în coloane
Intram la masă pentru hrană
Si degustam cu multă poftă
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Porţia noastră suverană.
Fost ofiţer pe frontul estic (1917)
Şi-ajuns rănit într-un spital,
Fu îngrijit ca om de seamă
De o soră-infirmieră,
Şi reîntors în câmpul muncii
În slujba lui de profesor
O luă pe lângă dânsul,
Să-i fie-n casă ajutor.
Avea şi câţiva nepoţei,
Copii frumoşi, din spiţă bună,
Care-ngrijiţi de aceeaşi soră,
Erau ca florile-n grădină.
Umblau la şcoala de-aplicaţii,
Fiind exemple-n comportare
Şi-nteligenţi ca şi Unchiaşul
Venit din mare depărtare.
O lovitură ne-aşteptată,
Căzu asupra-i ca un glonţ.
Îl dispersă de la timonă,
Rupându-i coardele din suflet;
Şi dezarmat ca un Ovidiu,
Ca un învins al răzbunării,
Se destrămă ca o epavă,
Stingându-se ca meteorul.
Rezultul bun al muncii însă
Îl va păstra doar viitorul.
Icoana i-o păstrăm în suflet,
Ca un balsam al amintirii.
Ne-a fost părinte de-ndrumare,
Stegar al carierei noastre.
Îi ducem faima către amin
Şi i-o predam posterităţii,
Noi ce ne aflăm în coborâre
Şi spre finişul bătrâneţii.
Năsăud, august, 1980.
***
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Icoane din viaţa Şcolii Normale năsăudene
Şcoală fără local propriu,
Tolerată şi-ajutată
Cu localuri de-ale Regnei,
Răzleţite, depărtate
Şi-n condiţii mult modeste,
Plus o aripă cu clase
A Liceului Coşbuc
Şi-un fragment Ocolul Silvic;
Da-nţelegerea în sprijin
Ea ne-a fost un bun tătuc.
Dormitoare-aveam la Svardă;
Fost cazarmă grăniceră,
Casă joasă dar extinsă
Construită net din piatră.
Noaptea-n cameră plantoane
Pentru paza generală,
Se plimbau ca santinele,
Ca să nu fie sminteală.
Ordinea şi disciplina
Erau taman ca la cazarmă.
Fiecare dintre clase
Ea era ca un pluton,
Cu un şef de meditaţii
Şi comandă-n deplasări.
Mersul cadenţat si ager
Era o lege pentru noi
Şi era condus adesea
De al şefului flişcoi.
Aşa treceam către localuri
În văzul urbei curioase,
Şi ades profesorul Sălvan
Magister straşnic de comandă,
Figură antică cu barbă,
În capul gol şi freza creaţă,
Cu ochi albaştri ca şi cerul
Şi o statură mult aparte,
Corecta cu voce tare
Marşul nostru mai departe.
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Umblam cu straie populare,
Ca fii din sate de la ţară.
N-aveam straiu de sărbătoare,
Strai de clasă, ori de muncă,
Nici ploier sau pelerină,
Nici pantofi şi nici cravată.
Ori servietă pentru carte,
Sau paltoane, pardesie,
Ori bănuţi de buzunare,
Ce vedem la pruncii de astăzi
Pentru noi erau cam rare.
Duceam viaţă austeră,
Cu ordine şi disciplină.
Munca era principalul,
Forma n-avea importanţă.
Când zăream pe domnişoare
Cum treceau felin pe stradă
Le credeam că nu-s din Terra
Ci din alte sfere astrale.
Le adresam în cuget ode
Şi sublime osanale.
La serbări naţionale
Fost magnificul Sălvan
Ca maestru de paradă,
Cocoţat pe-o masă-n faţă
Cu costum de glot, în negru,
Ca un Zeus sau arhanghel,
Comanda în curtea largă
A Liceului Coşbuc
Cele patru şcoli zis medii.
Şi în tempo de fanfară
Cu bastoanele în aer
Ne-ndoiam ca plopii-n vuiet
Când îi poartă uraganul.
Avea comandă uriaşă
Şef magister veteranul.
Doar pedagogii, libertinii
Aveau puteri exagerate
Şi ncrezători peste măsură
În forţa lor încredinţată
Luau decizii arbitrare
În cazuri rare de abateri
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Şi aplicând pe Makarenko
Ei rezolvau orice dezbateri.
Din când în când cu agronomii
Şi cu sapele pe umeri
Ne deplasam la Rebrişoara,
Acolo unde-n valea Runc
Aveam moşie pentru hrană
Şi-nsămânţam cartofi, fasole
Şi tot ce trebuia la gură.
Eram studenţi cu osârdie
Şi muncitori de anvergură.
Cu timpul însă şcoala noastră
Ea prinse o stare progresivă.
Aveau căruţe de transporturi,
Ciopor de oi şi porci de carne
Şi o casă, grajd, coteţe,
Ca şi un grup electrogen
Ce ne da lumină bună.
Ordinea şi organizarea
Erau comoară şi cunună.
Animatorul şcolii însă
Era directorul, strategul,
Care cu tactul şi ideea
A reuşit să emuleze
Pe subalterni în acţiune,
Să-i orienteze şi îndrume
Spre fapte mari, spre-un scop în sine
Spre dezvoltare şi belşuguri,
Spre o viaţă de mai bine.
Am prins în slove vechi icoane
Ce le-am trăit aievea-n viaţă
Şi fiecare dintre prieteni
Le recunoaşte şi resimte;
Sunt aspecte ale trăirii
Ca elevi în vechea normă.
Suntem bătrâni si ne vom duce,
Dar clipele trăite-aievea
S-or mai păstra-n această formă.
Năsăud, aug. 1980.
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THE PORTRAIT OF A PROFESSOR FROM
NĂSĂUD – SANDU MANOLIU (1896–1930)
Abstract
The current article portrays Sandu Manoliu, a professor and director at Nasaud’s
Normal School, as he was evoked over the years by those who met him, especially
former students who remembered with love and respect of the one who guided their
steps in life.

LE PORTRAIT D'UN PROFESSEUR DE NĂSĂUD
– SANDU MANOLIU (1896–1930)
Résumé
Dans cet article, on présente le portrait de Sandu Manoliu, professeur et directeur
à l’École Normale de Năsăud, comme il a été évoqué au cours des années par ceux qui
l’ont rencontré, en particulier les anciens étudiants qui se souvenaient avec amour et
respect de celui qui les guidait dans la vie.
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ŞCOLI NĂSĂUDENE INTRATE ÎN ISTORIE (I).
GIMNAZIUL ŞI LICEUL DE FETE
„PRINCIPESA ELENA” (1922–1948)
Gheorghe PLEŞ
1. Visul grănicerilor: un liceu de fete1, la Năsăud
În peisajul educaţional instituţionalizat la Năsăud şcolarizarea fetelor
avea, în prima parte a secolului al XX-lea, rădăcini străvechi, chiar dacă nu în
regim de continuitate.
Într-un exerciţiu monografic2 asupra zorilor învăţământului în
Graniţa năsăudeană, publicat în 1885, Vicarul Gregoriu Moisil aminteşte, fără
a detalia, despre deschiderea unei Şcoli de fetiţe, pe baza prevederilor legii
Allgemeine Schulordnung für die deutschen Normal und Trivialschulen3. Funcţiona
cu o clasă, la care ar fi predat în regim simultan o singură învăţătoare, până
în 1785.
Înfiinţarea unei unităţi de învăţământ de sine stătătoare pentru fete s-a
produs la Năsăud în 1826, imediat ce politicile şcolare ale Imperiului habsburgic au generat cadrul juridic favorabil. Şcoala avea însă limba de predare
germană şi denumirea oficială Deutsche Mädchenschule4.
Cu finanţarea asigurată din Fondul de Provente al Regimentului, noua
instituţie era destinată educaţiei şcolare a fiicelor de ofiţeri şi funcţionari imperiali dislocaţi în teritoriu şi avea o singură clasă, la care au predat, în primele
trei decenii de funcţionare, învăţătoarele Terezia Weber (1826–1829) şi Catarina
Capaci (1829–1857).
În acea etapă istorică, în localităţile Regimentului năsăudean erau
instalaţi, în exerciţiul funcţiunii, peste 40 de ofiţeri, proveniţi majoritar din propriul Institut militar, 20 de învăţători, de la cele şase Şcoli normale şi triviale
1

2

3

4

Denumiri şi etape: Şcoala Superioară (1923–1928), Gimnaziul de Fete „Principesa Elena”
(1928–1938), Gimnaziul industrial de Fete (1938–1940) şi Liceul de Fete „Principesa Elena”
(1945–1948) din Năsăud.
Gregoriu Moisil, O pagină din trecutul institutelor de învăţământ din Năsăud”, în „Şcoala Practică.
Magazin de lecţiuni şi materii pentru instrucţiunea primară”, Tom III, nr. 11–12, 1885, Năsăud,
p. 356.
Lege elaborată în 1774, cu denumirea Plan general pentru şcolile normale şi triviale germane din
toate provinciile (din Imperiul Habsburgic, n.n.)
Şcoala de fetiţe cu limba de predare germană.
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şi aproape 50 de preoţi, ridicaţi din Şcolile normale de la Năsăud, şi Monor,
formaţi apoi la Institutele pedagogic şi teologic de la Blaj5.
Familiilor acestora, înfiinţarea Şcolii le rezolva în mod favorabil o problemă aproape insolubilă anterior, cu atât mai mult cu cât limba de predare
era germana. Din moment ce în jurul anului 1830, preoţii şi o bună parte a
cadrelor militare erau români, în mod firesc, majoritatea elevelor erau de etnie
română.
După instituirea în 1861 a Districtului Năsăud, rămânând în ţinut
puţini etnici germani, limba de predare a devenit cea română, formându-se
din 1863 trei despărţăminte. Deoarece în jurul anului 1870 frecventau cursurile
peste 60 de eleve anual, s-a trecut la organizarea a 3 clase.
Odată cu aplicarea reglementărilor şcolare votate de Parlamentul
Ungariei, ţintindu-se reducerea numărului de clase de elevi în limba română, şi
implicit scăderea numărului de posturi de învăţători români, în 1881 la Năsăud
clasele de fete au fost mixtate cu băieţii claselor paralele ale Şcolii normale. Din
1887 s-a deschis apoi, exclusiv pentru fete, o clasă a IV-a, apoi a V-a în 1889 şi
a VI-a în 18906.
Această structură a fost menţinută până în 1922, fiind şcolarizate anual
între 60 şi 100 de fete: argument solid pentru a înfiinţa la Năsăud, în cadrul
reţelei şcolare a României Mari, mai întâi Gimnaziul inferior de Fete, între 1922–
1940, respectiv Liceul7 de Fete, din 1945 până în 1948.

2. Şcoala Superioară de fete din Năsăud – 1922–1928
2.1. Deschiderea şcolii
Prima titulatură a noii unităţi de învăţământ a fost cea de Şcoala
Secundară de Stat din Năsăud.
„A fost înfiinţată din iniţiativa şi stăruinţa Dlui Solomon Haliţă, prefect
al judeţului Năsăud”8, pentru a răspunde unei necesităţi evidente a perioadei
imediat postbelice, 1919–1921: „…numărul mare de eleve ce solicitau înscrierea
pentru susţinerea examenelor în particular la Liceul de băieţi „George Coşbuc”.
Comitetul Fondurilor grănicereşti năsăudene, a cerut prin Dl. Senator
I. Păcurariu Ministerului Instrucţiunii Publice9, deschiderea unei atari şcoale,
oferind pentru aceasta în mod gratuit clădirea în care funcţionează astăzi şcoala
(Normele, n.n.)”.
Primul director al şcolii, în persoana profesoarei de istorie Smaranda
Nestor, a venit la Năsăud prin transfer decis la nivelul M.I.P., dintr-o unitate
5
6

7

8

9

Apud, Virgil Şotropa şi Nicolae Drăganu, op. cit., p. 62.
Gheorghe Pleş, Şcoala şi Învăţământul (I), în Monografia Oraşului Năsăud (1245–2012), Vol. II,
Editura Napoca Star, 2013, p.105.
Pentru clarificarea evoluţiei şi interferenţei terminologice a celor două tipuri de şcoli postprimare; vezi anexa 1.
Smaranda Nestor, Anuarul III al „Şcoalei Secundare de Fete «Principesa Elena» din Năsăud, pe
anul şcolar 1924–1925, întocmit de directoarea Şcoalei”, Flacăra – Tipografie şi librărie – Năsăud,
coperta I.
În continuare, M.I.P.
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liceală cu frumoase rezultate pe plan naţional: Liceul de Fete „Elena şi Tache
Anastasiu” din Tecuci.

„Cu hărnicie s-au editat Anuarul I pe anul 1922–23 şi al doilea pe anul
şcolar 1923–24 … împreună numărând 38 de pagini cu informaţii strict şcolare,
de organizare şi gospodăreşti”10.
Smaranda Nestor a ţinut ca din primele pagini ale celui dintâi Anuar să
exprime crezul său de suflet: ridicarea noii instituţii de învăţământ la un nivel
cât mai apropiat de tradiţiile şcolare ale Năsăudului, pe care le-a cunoscut şi
admirat din primele zile ale instalării sale.

10

Teodor Tanco, Istoria presei româneşti a judeţului Bistriţa-Năsăud de la origini până în 2004,
Editura Societăţii Culturale „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca, 2004, pp. 112, 113; apud, Smaranda
Nestor, op. cit.
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„…Populaţia care înainte de război număra 3501 locuitori, după ultima
statistică Năsăudul are numai 3093 suflete, din cari majoritatea săteni români
… aproape toţi ştiutori de carte şi cu multă râvnă îşi trimit copiii să studieze
în cele 4 şcoale supraprimare din Năsăud … Năsăudenii sunt blânzi din fire
şi pătrunşi de spiritul disciplinei. Ei locuiesc în case încăpătoare şi higienice. Mai mult ca în altă parte ei şi-au păstrat cu sfinţenie portul … Şcoalele
deschise în cursul timpurilor în Năsăud, precum şi rolul pe care ele l`au
avut şi îl au în viaţa culturală a poporului românesc, a făcut ca orăşelul să
se bucure de o însemnătate mare. Aşezămintele de educaţie năsăudene mult
timp au format singurul centru cultural în nordul Transilvaniei, care a dat
naţiunii române un lung şir de bărbaţi valoroşi. Dintre ei, unii au trecut în
Principate, şi în Vechiul regat ca să colaboreze acolo la răspândirea luminii
şi culturii. Mulţi au rămas însă pe pământul strămoşesc şi au contribuit prin
luptă la conservarea conştiinţei naţionale împotriva tuturor obstacolelor şi
opresiunilor”11.

Din 1924 instituţia a devenit Şcoala Secundară de Fete „Principesa
Elena”12; denumirea i-a fost modificată cu dublă semnificaţie: precizarea nivelului de studii şi atribuirea prenumelui personalităţii oferite ca model pentru
eleve – cel al alteţei regale Ileana, fiica mezină a Regelui Ferdinand I şi a Reginei
Maria (ale cărei preocupări caritabile le-a continuat, acumulând, ca şi mama
sa, o imensă popularitate). Principesa Ileana, sau Domniţa Ileana (5 ianuarie 1909,
Bucureşti – 21 ianuarie 1991, Youngstown, S.U.A.) a fost sora Regelui Carol al
II-lea al României13.

		
11

12
13

Principesa Ileana – 1926 		

Principesa Ileana – 1929

Virgil Şotropa, Alexandru Ciplea, Năsăudul, Biblioteca „Oraşele noastre”, Cultura Naţională,
Bucureşti, 1923, p. 3.
Denumirea acordată oficial Şcolii, nu respecta prenumele corect al Principesei – cel de Ileana.
Pentru detalii ale biografiei Principesei; vezi Anexa 2.
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Principesa Ileana, alături de soţul său Arhiducele Anton de Austria (în planul îndepărtat),
Mitropolitul Nicolae Bălan şi ieromonahul Arsenie Boca (rândul II, în dreapta).

Frumoasa, sensibila, modesta şi curajoasa prinţesă, adorând năframa
şi ía, era admirată de tineri pentru varietatea şi exotismul preocupărilor sale:
a studiat sculptura şi pictura cu marii maeştri Ion Jalea şi Jean Al. Steriadi, a
practicat automobilismul, călăria şi tenisul de câmp, şi a fost prima femeie din
ţară cu brevet de căpitan de cursă lungă, pentru iahting.
2.2. Şcoala de fete din Năsăud, la standarde fireşti – 1924–1928
2.2.1. Anul şcolar 1924/1925
După primii doi ani de funcţionare structura Şcolii integra toate cele
patru nivele de clase, bine închegate, atingând la 1 septembrie 1924 un total de
97 eleve la cursul de zi, provenite din: Năsăud – 52, alte localităţi ale judeţului
Năsăud – 36, dar şi din judeţele: Solnoc-Dăbâca (reşedinţa la Dej) – 7 şi câte
una, din judeţele Roman şi Olt.
– Distribuţia pe nivele de clasă a elevelor înscrise a fost următoarea:
• La cursul de zi erau 97 de eleve, astfel: Clasa I – 28 eleve; Clasa a II-a – 24;
Clasa a III-a – 3; iar la Clasa a IV-a – 14.
• La Cursul particular (fără frecvenţă): 6 eleve în total, câte 2 eleve la clasele I, a II-a şi a III-a.
Publicarea prin cooperare cu Librăria Flacăra din Năsăud, de către
directorul întemeietor al Şcolii, profesoara de istorie Smaranda Nestor, a
Anuarelor, ne oferă şansa unei introspecţii utile înţelegerii spiritului pedagogic
al primilor ani de funcţionare, pentru o şcoală nouă, din Ardealul primului
deceniu de apartenenţă la Regatul României Mari14.
– Spicuiri din Anuarul III, pentru anul şcolar 1924/1925:
14

Ibidem, pp. 2–27. Sunt identificate, până acum, doar cele 3 anuare invocate.
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• „Cronica anului şcolar: deschis la 21 septembrie 1924; cursuri 22 septembrie 1924 – 15 iunie 1925; instrucţia conform programei analitice; lecţiile de
fizică şi chimie au fost însoţite de experienţe făcute în laboratorul Liceului de
băieţi „George Coşbuc”, la botanică elevele au erbarizat plante şi flori, la geografie au făcut hărţi colorate, lecţiile de gospodărie s-au făcut în mod practic,
elevele deprinzându-se cu prepararea mâncărurilor şi dulceţuri; internatul,
sub controlul directoarei şi administrat de Comitetul fondurilor grănicereşti
din Năsăud, a găzduit 23 de eleve; s-au acordat 5 burse a câte 4000 de lei pe
bază de examen, în septembrie şi alte 10 burse de 1500 de lei din decembrie
1924” (p. 6);
• „Activitatea extraşcolar: 4 eleve au fost selecţionate pentru a participa
la Concursul naţional aranjat de Societatea Culturală „Tinerimea română”, desfăşurat la Bucureşti, în 10 şi 11 mai 1925; s-au făcut excursii la Rodna Veche şi
Valea Vinului, localităţi cu munţi bogaţi în minerale” (p. 9):
• Corpul didactic al anului şcolar în curs (p. 16);
• „Manualele, utilizate la nivel naţional, aveau un caracter unitar în
cadrul fiecărui obiect de învăţământ, fiind realizate de aceiaşi autori pentru
aproape toate cele patru nivele de clasă: Limba şi literatura română: Mihail
Dragomirescu şi Adamescu; Limba franceză: C.D. Fortunescu; Limba germană: G. Coman şi I.A. Candrea; Istorie: Th. Avr. Agulleti; Geografie: Simion
Mehedinţi; Aritmetica şi Geometrie: I. Tutuc; Economia casnică: Iudita Secula;
Muzica: Gavril Muzicescu, manual revăzut de I. Teodorescu” (p. 17);
• Situaţiunea elevelor prezente la examenul de corigenţă şi la examenul particular ţinut la începutul anului şcolar 1924/1925 (11 eleve din clasele I şi a II-a –
toate promovate) (p. 20);
• Situaţiunea elevelor la finele anului şcolar 1924/1925 (nominal, pentru fiecare clasă, cu precizarea situaţiei în iunie 1925, iar la cei 26 corigenţi, situaţia din
septembrie; distribuţia dirigenţiilor profesoarelor: Maria Grecu – I, Octavia Corodeanu
– III şi Smaranda Nestor – IV, respectiv maestrei Silvia Tomuţa – II (p. 21);
• Listele elevelor premiante: câte 4 la clasele I şi II, 3 la clasa a III-a, (având
Premiile I şi II şi III), 2 cu „menţiuni pentru ştudii” la clasa a IV-a şi 8 menţiuni
pentru dexterităţi la nivelul şcolii pentru caligrafie – 2, lucru manual – 4, desemn – 3
şi gimnastică – 4, (p. 24);
• Situaţiunea elevelor prezentate la examenul particular în sesiunile anului
şcolar 1924/1925,(6 eleve dintre care 4 de religie mozaică: 4 promovate şi 2 repetente) (p. 25).
– Alte clasificări:
• după criteriul limbii materne: românce – 83, germane – 5, maghiare – 5
şi de alte limbi – 9, majoritar din familii evreieşti);
• după originea socială: economi (agricultori) – 46, cadre didactice – 13,
industriaşi – 13;
funcţionari de stat – 11, comercianţi – 9, funcţionari particulari – 4,
preoţi – 3, alţi intelectuali – 3.
– Anuarul mai cuprinde reproduceri, în copie, ale documentelor:
• Gestiunea Comitetului şcolar;
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• Darea de seamă;
• Procesul verbal al Adunării generale a Comitetului Şcolar15 pe 4 luni: 1
septembrie – 31 Decembrie 1924 (p. 14).
2.2.2. Clarificări şi reglementări – 1925–1928
La festivitatea de încheiere a anului şcolar 1924/1925, directorul a prezentat un set de anunţuri pentru următorul an şcolar.
Detalii semnificative: „cursurile încep cu o săptămână mai repede, la 16
septembrie 1925; încheierea anului şcolar se va face într-una din zilele dintre
25 – 29 iunie 1926, printr-o serbare în prezenţa comitetului şcolar, a părinţilor, a
corpului profesoral şi a elevilor; valoarea răspunsurilor elevelor se va însemna
prin note numerice în chipul următor: 1 şi 2, foarte rău; 3 şi 4 rău; 5 şi 6 binişor;
7 şi 8 bine; 9 şi 10 foarte bine; la examenele de corigenţă elevele vor fi examinate
de profesorul obiectului respectiv; vor trebui să treacă o probă scrisă şi una
orală; pentru a promova, eleva va trebui ca nota la examinarea scrisă cât şi la
cea orală să fie cel puţin 5”16.
La data de 16 septembrie 1925 s-a inaugurat cel de-al patrulea an şcolar
al tinerei instituţii, ocazie cu care directorul Smaranda Nestor a prezentat elevelor şi părinţilor modalităţile de finalizare şi atestare a studiilor în acest tip de
şcoală.
„…Elevii cari au promovat din clasa a IV-a a gimnaziilor, şcoalelor medii,
şcoalele secundare de fete de gradul I şi cursul inferior al liceelor, vor primi
un certificat de absolvire al şcoalei respective, semnat de Inspectorul şef al
regiunii şcolare respective, care-i aplică sigiliul Statului, precum şi Directorul
şcoalei.
Certificatele poartă pe verso indicarea notelor medii anuale cu cari a promovat
elevul din fiecare clasă a şcoalei”17.

Aceste prevederi au fost aplicate la sfârşitul anilor şcolari celor 62
de eleve, pe ale căror diplome de absolvire era trecut antetul Şcoala de fete
„Principesa Elena”, provenind din promoţia 1926 (22 eleve), 16 pentru promoţia 1927 şi 24 pentru promoţia 1928.
În cei trei ani şcolari efectivul şcolii se situase de fiecare dată în imediata apropiere a reperului 100 (90 în anul şcolar de mijloc, respectiv 98 în ceilalţi doi ai eşantionului 1926–1928).

15

16
17

Componenţa: Preşedinte Smaranda Nestor – director; membri delegaţi: Ilie Anton, Dumitru
Nistor şi Dumitru Rus.
Ibidem, p. 28.
Smaranda Nestor, op. cit., p.28, apud Regulamentul de aplicare a Legii Învăţământului secundar,
trimis de Ministerul Instrucţiunii cu Ordinul nr. 44021/1925.
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3. Gimnaziul de fete „Principesa Elena” – 1928–1933
3.1. Speranţe de dezvoltare
Efectivul total al şcolii s-a menţinut între 92 şi 99 de eleve anual, până în
1930. Această constanţă a încurajat (în etapa premergătoare votării în Parlament
a unei noi Legi a Învăţământului şi cu speranţa în modificări favorabile educaţiei fetelor), relansarea la Năsăud a ideii care în 1923 părea să fi avut sorţi de
izbândă.
Atunci însă, propunerea de a se crea în Năsăud o Şcoală normală de
învăţătoare a avut un final – surpriză: „Pe drum fata s-a făcut băiat!”18.
Dar, la începutul deceniului al treilea, era imperios necesară încadrarea
şcolilor cu cadre didactice nou formate. Din cauza stării precare a clădirilor
şcolare de la ţară, se dăduse prioritate, prin modul de stabilire a reţelei şcolare
care miza şi pe abilităţile de viitori gospodari ale băieţilor, pentru crearea de
şcoli normale, majoritar de învăţători.
Decizia guvernamentală, coroborată cu instalarea la direcţiunea Şcolii
normale de băieţi din Năsăud a lui Sandu Manoliu, a generat performanţe
instituţionale cu totul deosebite, cu care toată populaţia se mândrea.
Modelul succesului deosebit, atins în doar patru ani şcolari, îmbia la
speranţe şi pentru fete, care la 15 ani nu mai aveau nici-o variantă de a continua
studiile în Năsăud.
La 29 iunie 1928, cu ocazia serbării de sfârşit de an şcolar, în cuvântul
directoarei Smaranda Nestor „…s-a adus din nou în discuţie chestiunea transformării şcolii în liceu de fete, sau şcoală normală de învăţătoare”19.
Dar, aplicarea, începând cu 1 septembrie 1928, a Legii nr. 79/1928, pentru
învăţământul secundar, promovată de Ministrul Învăţământului, Dr.
Constantin Angelescu, reducând durata de şcolarizare cu un an, a dărâmat
toate aceste frumoase vise: „Şcoala secundară «Principesa Elena» va funcţiona numai cu trei clase, conform noii reforme şcolare. Înfiinţarea unei şcoli
mai înalte nu s-a putut face în anul acesta. La anul viitor se va face Şcoală
profesională”20.
Articolul 3 al Legii nr. 79/1928 prevedea că: „…învăţământul secundar
se împarte în două cicluri cari se succed: inferior cu durată de trei ani şi superior
cu durată de patru ani. Când şcoala secundară funcţionează numai cu trei ani se
numeşte gimnaziu; când ea funcţionează numai cu ciclul superior sau cu amândouă ciclurile unite, se numeşte liceu. Clasele gimnaziale se numerotează I, II,
III, iar clasele liceale IV, V, VI şi VII”21.
Începând cu 1928 numele şcolii a devenit astfel: Gimnaziul de fete
„Principesa Elena”22, denumire pe care o va păstra până în 1933.
Sandu Manoliu, Icoana unei şcoli dintr-un colţ de ţară românesc, Năsăud, 1930, p. 28.
Revista „Săptămâna”, Anul I, nr. 15/7 VII 1928, p. 3.
20
Ibidem, Anul I, nr. 25/15 IX 1928, p. 4.
21
Parlamentul României, Monitorul Oficial No 1308 din mai 1928, p.1.
22
Prin aplicarea Instrucţiunii nr. 103883 a Direcţiei generale a Învăţământului secundar din
Regiunea şcolară III, Cluj.
18

19
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3.2. Demersuri eşuate ale directorului demisionar
Smaranda Nestor – 1928–1929
În urma alegerilor generale parlamentare din decembrie 1928, câştigate cu 80% de Partidul Naţional Ţărănesc, condus de Iuliu Maniu – care a şi
devenit prim-ministru, mai apăruse o speranţă ca Gimnaziul de Fete să reprimească clasa a IV-a. Se miza pe sprijinul nepotului de soră a lui Maniu – profesorul Leonida Pop de la Liceul „George Coşbuc”, care obţinuse un mandat
în Camera Deputaţilor. Pentru anul şcolar 1929/1930 însă, în planul de şcolarizare nu s-a produs nici o schimbare.
În aceste condiţii, Smaranda Nestor şi-a anunţat intenţia de a se reîntoarce la sfârşitul anului şcolar 1928/1929 la Liceul de Fete „Elena şi Tache
Anastasiu” din Tecuci, motiv pentru care a fost convocată la „… biroul
Inspectorului Şef Valeriu Seni din Cluj, în ziua de 4 martie 1929, la ora 3 p.m. cu
datele cerute pentru încadrare”23. La scurt timp după încheierea cursurilor, la
mijlocul lunii iulie 1929, intenţia s-a transformat în decizie: prin cererea înregistrată la minister cu nr. 94272, profesoara Smaranda Nestor a solicitat aprobarea
demisiei din funcţia de director.
„Doamnă, vă facem cunoscut că Ministerul vă primeşte dimisia din postul de
directoare a gimnaziului pe data de 15 iulie a.c. Pe aceeaşi dată încetează şi
detaşarea D-voastră la aceea şcoală, urmând să vă prezentaţi la catedra de la
Liceul de fete din Tecuci, unde sunteţi titulară. Veţi da în primire averea şcolii
cu proces – verbal şi inventar în regulă D-lui profesor Gheorghe Pteancu,
profesor de gimnaziu, care va gira direcţiunea acelui gimnaziu. Totodată,
Ministerul vă aduce mulţumiri pentru activitatea desfăşurată de dumneavoastră în interesul şcolii”24.

La data de 3 septembrie 1929, Gheorghe Pteancu a expediat „…Fişa
individuală a Dşoarei prof. Smaranda Nestor, pentru a se avea în evidenţă la
Liceul de Fete din Tecuci”25.
La plecarea sa definitivă din Năsăud, Smaranda Nestor lăsa în urmă o
şcoală bine structurată şi apreciată, având însă un colectiv didactic încă nestabilizat, printre care se număra şi conjudeţeana sa Caliopi Corban, „…numită ca
profesor suplinitor pe catedra de limba franceză cu data de 1 octombrie 1928”26.
Colaborarea lor a durat doar un an şcolar, dar peste alţi doi ani, Caliopi Corban
devenită Lipan (prin căsătoria cu profesorul Mihail Lipan de la Liceul grăniceresc „George Coşbuc”) avea să preia conducerea Gimnaziului de Fete pentru o
perioadă aproape dublă ca durată: 1931–1940.

23
24

25

26

A.N.B.N., op. cit., act manuscris nedatat, purtând semnătura olografă a lui Valeriu Seni.
Ibidem. Adresa a fost eliberată la data de 26 iulie 1929 şi semnată de către Directorul Direcţiei
generale a Învăţământului secundar, Teişanu.
Ibidem, Adresa nr. 55/3 septembrie 1929, semnată de directorul girant, preot profesor
Gheorghe Pteancu.
Ibidem, Adresa nr. 14258/15 octombrie 1928, V. Seni – Cluj.
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3.3. Mandatul de tranziţie al directorului
Eleonora Dumitrescu – 1929–1931
După ce pe parcursul vacanţei de vară a anului 1929 profesorul preot
Gheorghe Pteancu a asigurat un interimat de calitate, în care s-a implicat
energic şi minuţios în pregătirea şi deschiderea festivă a noului an şcolar şi
a derulării concursului de burse de la începutul lunii octombrie 1929, autorităţile au anunţat numele noului director: profesoara suplinitoare Eleonora
Dumitrescu, care avea studii de limba şi literatura română.
Eleonora Dumitrescu, la doar două săptămâni de la prezentarea
sa în unitate, a primit numirea de director al unităţii şcolare şi a preluat sub
semnătură, la data de 26 octombrie, patrimoniul Gimnaziului, prin Procesul
verbal semnat şi de Gheorghe Pteancu pentru predare. La 1 noiembrie 1929
„… Comitetul şcolar de pe lângă Gimnaziul de Fete din Năsăud a ales-o ca
preşedinte”27.
Noul director, cu o vechime în învăţământ de doar 5 ani şi fără a fi
în posesia diplomei de capacitate (o va obţine în luna mai a anului şcolar
1930/1931), avea să se confrunte cu o serie de dificultăţi majore.
Efectele negative ale transformărilor induse de Reforma ministrului
Angelescu s-au reflectat în diminuarea aderenţei Gimnaziului, înregistrânduse pentru următorii 2 ani şcolari reducerea aproape la jumătate a numărului de
eleve care au frecventat clasa I: de la 27 la 14.
Mişcările de personal didactic arătau o eterogenizare a încadrării:
directorul avea în subordine pentru 4 catedre complete, un singur titular cu
normă întreagă – Maria Grecu (18 ani vechime, preda matematica şi fizica),
două profesoare suplinitoare: Caliopi Corban (un an) şi Livia Morariu (debutantă la istorie, geografie şi drept) şi un maestru suplinitor Gheorghe Sedlacek
(muzică), precum şi preoţii profesori Gheorghe Pteancu şi Ilarie Boţiu – cu
completare de normă, titulari, dar la Şcoala normală.
Comisia Administratoare a Fondurilor Grănicereşti a încercat să dea o
mână de ajutor noii conduceri a şcolii, emiţând Decizia din 2 septembrie 1929,
de „… reînfiinţare a Internatului, prin alocarea, în mod provizoriu, în edificiul
din ograda Administraţiei Fondurilor Grănicereşti Localul nr. 4 (situat, în 2018,
pe terenul Policlinicii noi şi al Bisericii Spitalului «George Trifon», n.n.) unde
fusese plasat şi Internatul Şcolii normale de Băieţi, ai cărui elevi vor trece în
Internatul «Vasile Naşcu»”28 (clădirea Pedagogica, n.n.).
Ajutorul a fost condiţionat însă de înscrierea a cel puţin 25 de eleve,
lucru de loc simplu de realizat, majoritatea elevelor anilor II şi III, provenite din
alte localităţi, fiind deja aranjate în gazdă, din anul precedent.
Tot pentru anul şcolar 1929/1930 au fost alocate fonduri pentru un
număr de 9 burse şi 11 ajutoare, pentru obţinerea cărora a fost organizat un
concurs cu probe de limba română şi matematică la data de 12 octombrie 1929.
Pe baza rezultatelor înregistrate, beneficiare au fost 2 eleve din clasa I, 2 eleve
27
28

Ibidem, Act 27, nr. 5011.
A.N.B.N., fondul Central şcolar şi de stipendii Năsăud, Nr. 480 – 1929/10 septembrie, a.f.c.şc.d.
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din clasa a II-a şi 4 eleve din clasa a III-a, pentru care la 20 ianuarie 1930 s-a
regularizat plata sumelor cuvenite.
În luna iulie 1930, un grup de 20 de eleve (o treime dintre cele promovate) au efectuat o excursie şcolară cu trenul pe traseul: Năsăud – Dej – Apahida
– Copşa Mică –Sibiu – Piatra Olt – Piteşti – Bucureşti (trei zile) – Constanţa (trei
zile) – Brăila – Mărăşeşti – Dărmăneşti – Vatra Dornei – Năsăud. Conducerea
expediţiei a revenit Directorului Dumitrescu şi în calitatea sa de Comandant al
Cohortei Străjereşti „George Coşbuc” a Gimnaziului de Fete din Năsăud.
Odată cu darea în folosinţă a clădirii „Internatului nou” s-a realizat şi
eliberarea localului Liceului vechi, astfel încât s-au obţinut, începând cu 1930,
spaţii suplimentare; măsura a permis o mai bună organizare a derulării cursurilor, a orelor de sport şi de atelier.
Abia în 1939 întreaga şcoală avea să se regrupeze în clădirea, încă în
şantier, a actualului Colegiu Silvic „Transilvania”.
3.4 Dinamica cifrelor de şcolarizare – 1928–1933
Ca efect al Decizii de restrângere la doar 3 ani de studii gimnaziale,
numărul de eleve ale Şcolii, înscrise în clasele I ale cursului de zi, a scăzut de
la 28 (în septembrie 1928) aproape la jumătate pentru următorii 2 ani şcolari,
cumulat.
De altfel, în cei trei ani şcolari care au urmat, în total au fost înmatriculate în clasa începătoare a noului Gimnaziu abia 31 de eleve. Pompoasa denumire nu a generat decât nemulţumiri şi nedumerire.
În aceiaşi trei ani şcolari, numărul de absolvente s-a ridicat însă la
valoarea de 71; câte 25 în 1929 şi 1931, respectiv 21 în 1930).

Primul local al Gimnaziului din Năsăud
(fotografie Alexandru Roşu, Bistriţa).

Clasele cu efective mai ridicate au putut fi mutate, începând cu 1931,
în localul Liceului vechi. Anul şcolar 1930/1931 a adus cu sine noi neajunsuri
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şi chiar pericolul de desfiinţare a unităţii şcolare. După ce, la 3 iunie 1931,
directorul Dumitrescu s-a văzut nevoit să solicite decuplarea de la alimentarea cu energie electrică din lipsă de resurse financiare, în data de 15 iunie,
a convocat Comitetul şcolar pentru a analiza demersurile posibile de menţinere a Gimnaziului, întrucât pentru anul şcolar 1931/1932 nu i s-a mai
aprobat, ca şi Şcolii normale de băieţi, drept de organizare a examenului de
admitere.
S-a stabilit apelarea la serviciile parlamentarilor din Colegiul electoral
Năsăud, proaspăt intraţi în cele două camere, prin exerciţiul electoral din 1–6
iunie:
– telegramă Dlui Reverendisim prof. univ. dr. Titus Mălai – deputat, cu
textul: „ Rugăm interveniţi de urgenţă menţinerea şcolii”;
– scrisoare Dlui profesor Vasile Bichigean – senator: „Comitetul şcolar,
în adunarea ţinută în 15 iunie a hotărât ca în viitor toate cheltuielile să fie
suportate de către şcoală. Singura obligaţie a Ministerului rămâne numai plata
Corpului didactic. Rugăm să ne ajutaţi acum când cuvântul Dumneavoastră
înţelept va putea fi ascultat”29.
Gimnaziul a fost redus însă, cu încă o clasă. Imediat a abandonat funcţia
şi Eleonora Dumitrescu. La data de 2 septembrie 1931, în prezenţa a 6 cadre
didactice, dintre care două nou venite în Gimnaziu: Ecaterina Cătănescu (limba
franceză) şi Valentina Zambra (gimnastică), profesoara Eleonora Dumitrescu
„… face cunoscut că anul acesta şcolar, dânsa cerând catedră la Liceul de Fete
din Piteşti, pe data de 3 septembrie 1931 va face predarea zestrei şcoalei, Dnei
Caliopi Lipan, delegată în mod provizor cu girarea direcţiunii”30.

4. Deceniul de directorat al profesoarei Caliopi Lipan – 1931–1940
În 1931 conducerea şcolii a fost preluată de apreciata, curajoasa şi devotata profesoară de limba şi literatura română Caliopi Lipan31, care a promovat
constant un set de standarde bazate pe disciplină, exigenţă şi fermitate, inclusiv
în promovarea valorilor moralei creştine.
Instalarea ca director şi-a asumat-o responsabil şi plenar, fără a face
rabat de la calitatea sa de valoroasă profesoară de limba şi literatura română.
„Toată lecţia s-a făcut cu clasa, care a fost foarte activă … La compoziţie liberă
s-a dat subiectul «O întâmplare hazlie din viaţă». Fiecare elevă s-a gândit la
ceva din viaţa sa, care ar corespunde subiectului, şi două eleve au încercat o
expunere orală, urmărind şi subîmpărţirile compoziţiei. Apoi au fost puse să
redacteze în scris. La sfârşit s-au citit două lucrări” 32.

29
30

31
32

Op. cit., Act 28, nr. 550/15 iunie 1931 şi 572/18 iunie 1931.
Ibidem, Act 36, Registrul de Procese verbale ale Conferinţelor profesorale, al Gimnaziului
Teoretic de Fete, 1928–1931, Document din 2 septembrie 1931.
Vezi Anexa 3.
I.I. Bujor, inspector general M.I.P.C., Foaie de inspecţie, Năsăud, 1938.
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Diplome de studii ale profesoarei Caliopi Lipan (din colecţia fam. Lipan).
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„D-na Lipan reuşeşte prin colaborare cu clasa să înfăţişeze sentimentele
soldatului trimis pe câmpiile de luptă ale Bulgariei, între care dragostea de
pământ a ţăranului nostru. Expunerea făcută cu căldură de D-na profesoară
şi-a avut efectul asupra clasei, cele mai multe din eleve au reuşit să memorizeze chiar câteva strofe pe de rost din această bucată”33.
„Întreaga clasă activă. Elevii posed materia … Caietele curate şi semnate
de profesoară. Doamna profesoară a procedat metodic şi cu frumoase
rezultate”34.
„S-a făcut o reuşită comparaţie între pastelurile Coşbuc şi Alecsandri.
Chestionarea este bine şi pedagogic condusă. Elevele foarte bine orientate în
materia făcută. Remarc răspunsul elevei Plăian Livia, care mi-a putut face o
foarte reuşită analiză a poeziei „Melancolie” de M. Eminescu”35.

Timp de aproape un deceniu, directorul Lipan a acţionat cu insistenţă
pentru mult dorita ridicare a rangului instituţiei la nivel liceal, fără însă a avea
bucuria succesului, dimpotrivă …
Iar când visul său s-a împlinit, incredibil – în 1945, decepţiile, spaimele,
durerile şi suferinţele refugiului nu i-au mai lăsat energii suficiente să preia, în
ciuda a două numiri ministeriale, un nou mandat de director.
Derularea actului managerial a supus-o multor situaţii dificile: săli
de clasă insuficiente, mobilier, materiale didactice, condiţii termice şi sanitare nemulţumitoare, sprijin insuficient din partea administraţiei locale şi a
Ministerului de resort.
„N-am primit chiria pentru insuficienţă de local din 1 ianuarie 1932 până la
1 decembrie 1933, nici de la Stat nici de la comitetul şcolar. Nu mi s-a plătit
diurna de directoare începând cu 1 Aprilie 1933, fiind trecută pe seama comitetelor şcolare, însă şcoala este foarte săracă, încât subsemnata nu primeşte
nimic în plus, afară de salarul de profesoară”36.

Caliopi Lipan făcea parte din categoria directorilor de şcoală care dacă
nu găsesc sprijin în ameliorarea condiţiilor de muncă şi viaţă pentru elevi şi
profesori, identifică singuri soluţii şi acţionează îndrăzneţ pentru a le transforma în fapte.
Înţelegând nevoile de inserţie profesională – socială – familială a
sutelor de eleve şi intuind degradarea climatului general din România în condiţiile declanşării anexărilor hitleriste de teritorii central-europene şi a mişcărilor de extremă dreaptă din ţară, directoarea Lipan a renunţat, în 1938, la
obiectivul său de a ridica Gimnaziul la categoria de Liceu, solicitând imperios
Ministerului, imediat după instaurarea dictaturii regale, transformarea şcolii în
33

34
35
36

Ştefan Manciulea, Inspector şcolar, Foaie de inspecţie, Gimnaziul Industrial de fete din Petroşani,
4 martie 1942.
Vasile Scurtu – inspector, Foaie de inspecţie, Liceul de băieţi Petroşani, 6 martie 1943.
Ibidem, Proces Verbal de inspecţie, Năsăud, 5 iunie 1946.
Memoriu adresat de directorul Caliopi Lipan, Domnului Ministru al Instrucţiunii, Cultelor şi
Artelor, Bucureşti, datat 1 decembrie 1933 (Din arhiva familiei Lipan).
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Gimnaziu Industrial de Fete (practic, şcoală profesională pentru fete între 10–14
ani), modificare care a fost aprobată cu data de 1 septembrie 1938, pentru care
a depus cerere de transfer.
„Transformându-se Gimnaziul teoretic de fete în Gimnaziu industrial (clasa I
industrial şi clasele II, III şi IV teoretic în lichidare), vă rog să fiu încadrată la
acest gimnaziu, unde sunt profesoară şi directoare şi funcţionez la catedra de
parte literară, care urmează să se publice vacantă, sau la alte şcoli din localitate /liceu sau şcoala normală/”37.

Numărul de eleve începând să crească (timp în care Şcoala Normală
de băieţi intrase din 1937 în restrângere de activitate, pierzând an de an câte o
clasă a cursului superior, şi eliberând implicit câte o sală de cursuri), iar lucrările de finisare a noii clădiri (rezervată prin proiect tocmai Şcolii normale) înaintând în ritm de melc, directorul Caliopi Lipan ia o decizie curajoasă, la 26
ianuarie 1939: anunţă că Gimnaziul industrial de fete s-a instalat în edificiul de la
gară – aflat încă în şantier.

Clădirea Gimnaziului industrial de fete, astăzi Colegiul Silvic „Transilvania”.

Deoarece la 17 februarie 1939 direcţiunea Şcolii normale s-a decis să
iasă din letargie, cerând Comisiei Administratoare a Fondurilor grănicereşti
să intervină la Ministerul Învăţământului pentru întregirea Şcolii normale la
opt clase, – iar inspectorul general Rizescu condiţionase acordul de alocarea
integrală a noii clădiri, acum ocupată de Gimnaziul de Fete –, la 25 februarie
37

Ibidem, Memoriu adresat de profesorul Caliopi Lipan, Domnului ministru al Educaţiei
Naţionale, 26 Aprilie 1939.
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1939, Caliopi Lipan îşi reorientează strategia şi se adresează din nou Fondurilor
grănicereşti anunţând că „Şcoala profesională de Fete cere 11 clase38 în clădirea
Internatului Nou”, sugerând astfel reluarea ofensivei de aprobare a înfiinţării
Liceului de fete.
Conjunctura politico-militară a ţării i-a fost potrivnică. Situaţia a rămas
staţionară, în aşteptarea ieşirii din blocajului juridic şi financiar în care ajunseseră încă din 1936 Fondurile Grănicereşti, Direcţia Regională Silvică Bistriţa
şi Regia Cooperativă „Regna” cu sediul la Năsăud (care ocupase pentru
birouri, abuziv şi fără scrupule, un etaj şi jumătate din sălile de clasă ale clădirii
„Pedagogicii”).

5. Dinamica resurselor umane ale
Gimnaziului de Fete din Năsăud
Elevele
De binefacerile acestei unităţi de învăţământ, care a acoperit aproape
integral perioada interbelică, au beneficiat numai la cursul de zi peste 400 de
eleve, dintre care au promovat 334 (Vezi Anexa 4).
• Cadrele didactice
Pe parcursul celor 18 ani şcolari, la categoria personal didactic şi încadrat s-a înregistrat numărul de 67 de persoane calificate:
– 51 de profesori: 31 de femei (22 profesoare şi 9 maestre instructoare) şi 20
bărbaţi (cei mai mulţi prin completare de normă sau la plată cu ora, dintre care
8 au predat discipline muzicale);
– 12 preoţi – cateheţi.
Alături de cele trei profesoare titulare care au îndeplinit funcţia de
director, au fost promovate ca subdirector profesoarele de limbi clasice şi de
limbi moderne: Ecaterina Cătănescu – căs. Stiki (1938–1939) şi Sultana Handrea
(LF, LL, 1939–1940).
Limba şi Literatura Română: Dr. Alexandru Ciplea (LLR39, 1922–1924),
Virginia Genoi (+ LF, 1922–1924), Alexandru Haliţă (+ LG, 1922–1928), Ioan
Tomuţa (1922–1925), Ioan Partene (1925–1930), Caliopi Corban (căs. Lipan,
1928–1940 şi 1945–1948, director 1931–1940), Elena Dumitrescu (+ Gosp., director
1929–1931), Modesta Olinic (+ LL, 1932/1933) şi Elena Cozonac (1937–1940);
Limbi străine: Octavia Corodeanu (LF, 1922–1926), Virgil Şotropa (LG,
1922–1928), Ioan Partene (LF, 1924–1926), Elena Comşa (LF, 1924–1927), Zelma
Oros (LF, 1924–1938), Ecaterina Cătănescu (căs. Stiki, LF, 1930–1940, subdirector
1938–1939), Adrian Olinic (LL, 1931–1933), Ana David (LF, LL, 1934–1936),
Sultana Handrea (LF, LL, 1936–1940, subdirector 1939–1940);
38
39

Aici, cu sensul de săli.
Abrevieri utilizate: LLR = limba şi literatura română, LF = limba franceză, LG = limba germană,
LL = limba latină, LIt. = limba italiană, I = istorie, G = geografie, Fil = filozofie., F-C = fizică –
chimie, Caligr. = caligrafie, Lucr. man. = lucru manual, Rel. gr.cat. = religie greco-catolică., Rel.
ort. = religie ortodoxă., Ed. cet. = educaţie cetăţenească, Muz. = muzică. şi Gosp. = gospodărie.
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Ştiinţe socio-umane: Smaranda Nestor (I, G, director, 1922–1929), Livia
Moraru (căs. Pop, I, drept, 1929–1937), Livia Crişan (I, 1931–1936), Georgeta
Protopopescu (I, 1936–1937), Lidia Vancea (I, 1936–1937), Victoria Radian (I,
G, 1938–1940), Gheorghe Alexievici (I, 1937–1938); dr. Mihai Găisseanu (Fil.,
1946–1948);
– Religie greco-catolică: Octaviu Mărcuşiu (1922–1925), Gheorghe
Pteancu (1923–1938), Andrei Plăian (1930–1931), Gavril Bichigean (1935–1936),
Ioan Costan (1936–1940), Ioan Seplecan (1933–1937);
– Religie ortodoxă: Vladimir Simiganovschi (1924–1925), Victor Susa
(1925–1926), Ilarie Boţiu (1926–1933), Ioan Bunea (1933–1939); Augustin Faur
(1939–1940) şi Vasile Puica (1945–1948).
Ştiinţele naturii: Valeria Istrate (+ G, 1924–1927), Vladimir Macovei
(1927–1932), Elena Vasiliu (1932–1938), Virginia Niculescu (1938–1940),
Teodora Fătu (1939–1940);
Matematică, fizică-chimie: Maria Grecu (+ F-C, Desen 1922–1940),
Dumitru Kirstiuc (1925–1926), Ana Vineş (1934–1935); Elena Comşa (F-C +
Lucr. man. 1934–35);
Discipline artistice:
– Muzică şi violină: Emil Ştefănuţiu – Sr. (1922–1924), Traian Dumbravă
(1924–1925), Alexandru Ionescu-Butaş (1925–1929), Gheorghe Sedlacek (1929–
1930), Marius Stratiga (1930–1933), Ioan Şuteu (1932–1933), Emil Ştefănuţiu –
Jr. (1933–1940), Ionel Şerban (1935–1938);
– Desen: Iolanda Butaş (+ Caligr. 1925–1926), Alexandru Tohăneanu
(1932–1934);
– Gimnastică: Silvia Tomuţa (+ Caligr. + Lucr. man., 1922–1925), Ema
Mercheş (1925–1927 şi 1938–1939), Valentina Zambra (1931–1935);
Discipline practice:
– Lucru manual: Silvia Bartoşiu (1922–1924), Paulina Pavelea (1933–
1934), Ioana Dumitra (1938–1940), Stanca Ştefanovici (căs. Roman, 1938–1940);
– Gospodărie: Demetra Georgescu (1925–1926), Maria Teodorescu
(1924–1926), Valentina Alexandrescu (1926–1931), Silvia Muntean (1938–1940).

6. Un Gimnaziu fără noroc!
În vara anului 1940, nu doar că nu s-a realizat alocări de fonduri bugetare sau finanţări private (care să permită tencuirea clădirii rămase „în roşu”
de un deceniu şi executarea lucrărilor de finisare şi amenajări interioare – mai
ales la subsolul permanent inundat), dar Gimnaziul Industrial de Fete, alături de
ce mai rămăsese din Şcoala normală de băieţi, au fost nevoite să suporte, începând cu septembrie 1940, efectele distructive ale Dictatului de la Viena.
Severitatea cu care directorul Caliopi Lipan îşi exercitase mandatul
avea să o oblige să părăsească în grabă Năsăudul. În ultimele săptămâni ale
anului şcolar anterior, exmatriculase o elevă de etnie maghiară care, într-o
pauză, maculase în grupul sanitar un drapel tricolor românesc.
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Caliopi Lipan abia a mai apucat să depună în contul Ministerului
sumele încasate de la personalul şcolii (conform ordinelor ierarhice) şi să
predea Fondurilor grănicereşti inventarul Gimnaziului, luând drumul amar al
refugiului.

Documente de predare semnate de director Caliopi Lipan.

În căruţa încărcată de bagaje, cu care treceau podul de peste Valea
Caselor în drum spre trenul care urma să ducă familia Lipan în Bucovina,
mama îi ceru fiului săi Iuliu (viitorul farmacist năsăudean – Puiu Lipan) să
aibă grijă peste ani şi în vremuri mai bune de casa pe care o ridicaseră40 prin
jertfa lor.
Doi minunaţi dascăli ai Năsăudului, rodneanul Mihail Lipan şi soţia sa,
vrânceanca Caliopi, emigrau astfel, îndureraţi, în propria lor ţară.
Gimnaziul industrial de Fete din Năsăud a primit în octombrie 1940 statutul de instituţie şcolară refugiată, fiind transferat la Dumbrăveni (judeţul
Sibiu), unde urmau să se prezinte şi profesorii nevoiţi să părăsească Năsăudul.
Elevele s-au risipit în alte şcoli din zonă (Şcoala civilă de fete din Bistriţa,
Şcoala normală din Gherla) sau au fost reţinute de părinţi acasă, cu speranţa că
autorităţile româneşti vor reveni în termen scurt. Unele au obţinut calitatea de
eleve privatiste ale Liceului, fost grăniceresc.

40

Relatare a regretatului farmacist Iuliu Lipan, din 2009.

232
https://biblioteca-digitala.ro

Şcoli năsăudene intrate în istorie (I). Gimnaziul şi Liceul de fete „Principesa Elena” (1922–1948)

Legitimaţia de refugiat a directorului Caliopi Lipan.

7. Liceul teoretic de Fete „Principesa Elena” – 1945–1948
Intenţia autorităţilor române reinstalate în toamna anului 1944 era să
redeschidă, cât mai degrabă, unităţile şcolare existente înainte de Dictat.
La doar 10 zile de la retragerea ultimelor trupe germane şi maghiare
din Ţinutul Năsăudului, profesoarei Caliopi Lipan i se încredinţa, printr-un
naiv ordin ministerial care i s-a înmânat la Petroşani, misiunea de a readuce la
viaţă Gimnaziul de Fete din Năsăud, în acelaşi edificiu41: „Doamnă profesoară,
Avem onoarea a Vă aduce la cunoştinţă, că prin hotărârea Înaltului Comisar
al Transilvaniei eliberate, ratificată şi de ministerul culturii Naţionale aţi fost
numită Directoare la Gimnaziul industrial de fete din Năsăud. Prezentaţi-vă
la post, luaţi în primire localul şi zestrea şcoalei şi raportaţi neîntârziat
Inspectoratului Cluj constatările şi propunerile Dvoastră la deschiderea anului
şcolar”42.
Oferta a fost declinată de familia Lipan cu argumente raţionale: se aflau
în Valea Jiului unde funcţionau ca şi cadre didactice „utilizate”: Mihail Lipan
ca profesor de geografie la Liceul de băieţi, iar Caliopi Lipan ca profesoară a
Gimnaziului industrial de fete din Petroşani; fiul lor avea 11 ani, iarna se apropia
cu paşi repezi, iar locuinţa lor din Năsăud era în continuare ocupată abuziv,
încă din anii de război.
41
42

Localul actual al Colegiului Silvic „Transilvania”.
Adresă a Direcţiunii Învăţământului profesional a Ministerului Culturii Naţionale şi al Cultelor
din 23 octombrie 1944.
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În timpul vacanţei de vară a anului 1945, familia Lipan a revenit în
Năsăud; a avut nevoie de demersuri juridice pe parcursul a trei ani pentru a i
se retroceda propria locuinţă, construită cu eforturi deosebite.
La 2 septembrie 1945, Ministerul de resort emisese o nouă adresă de
numire ca director, pentru Caliopi Lipan: „Avem onoarea a vă face cunoscut
că, prin decizia nr. 243142/1945, d-na Caliopi Lipan este delegată cu girarea
direcţiunii acelei şcoli”43.
Nici acest ordin oficial nu a fost pus în aplicare, funcţia de director
fiind atribuită în final profesoarei de istorie Flora de Iuga, personalitate foarte
populară în ţinut, fiică a preotului Ştefan Buzilă (fost Protopop de Ilva şi Vicar
foraneu de Năsăud, decedat în 1941), cu merite de căpătâi în ridicarea edificiului Gimnaziului Industrial de Fete.
Soţul Florei de Iuga, medic militar, de obârşie nobilă maramureşeană,
îşi pierduse viaţa pe front.
7.1. Debut de nou liceu la Năsăud – 1945
Spaţiile generoase ale edificiului au favorizat relansarea şi împlinirea
proiectului pentru care militaseră un deceniu şi jumătate Smaranda Nestor şi
Caliopi Lipan: ridicarea standardului şcolii, prin transformarea acesteia în Liceu
de fete, redenumit „Principesa Elena”.
Încă din primul an şcolar de funcţionare ca instituţie liceală, înscrierile
din septembrie 1945 au evidenţiat atracţia pe care noul
liceu o genera în ţinutul fost grăniceresc: 190 de eleve,
existând cereri la fiecare din clasele I-VIII; distribuţia era
în mod firesc eterogenă: între 30–60 la nivelele I-III, dar
sub 7 la clasele VI-VIII.
Aderenţa şcolii a înregistrat un trend ascendent44,
astfel că în anul şcolar 1947/1948 au fost înmatriculate 226
eleve. Sub conducerea directorului Flora de Iuga:
– sau depus eforturi pentru a constitui din mers şi
ciclul superior, demersurile având succes în 1945 doar la
clasa a Va (acum clasa a IXa);
– a fost promovată o strategie de valorificare
inteligentă a spaţiilor, răsplătită de evaluările laudative ale inspectorilor din
Minister care au controlat liceul: „Doamna Flora de Iuga a realizat internatul
din nimic”45.
Sălile de clasă au fost plasate la etajul I, dotate minimal cu mobilier
recuperat de prin toate instituţiile şi magaziile şcolilor din oraş, la etajul al
IIlea au fost instalate dormitoarele. Parterul era rezervat administraţiei şi sălii
43

44
45

Adresa cu acelaşi nr. a Direcţiunii Învăţământului profesional a Ministerului Culturii Naţionale
şi al Cultelor, 24 septembrie 1945.
Vezi Anexa 5.
Matilda Brădişteanu, inspector general M.E.N., Proces verbal de inspecţie integrală din 13 ianuarie 1948, A.N.B.N., fond Şcoala secundară de fete „Principesa Elena”, Act Nr.142, f. 20 v.
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profesorale, găzduind, chiar la intrare, băile elevelor. Cantinei, cu anexele sale,
iau fost repartizate spaţiile necorespunzătoare de la subsol.
Sa acordat o deosebită atenţie promovării educaţiei moral – religioase,
prin organizarea unei capele la etajul II, în imediata vecinătate a dormitoarelor, unde se desfăşurau rugăciunile de dimineaţă, activităţi tradiţionale de
cateheză, dar şi seriile de exerciţii spirituale, cu teme la care elevele trebuiau să
reflecteze prioritar timp de trei zile consecutiv, în perioada prepascală, urmate
apoi de discuţii dirijate de preot cu participarea directorului şi a unor cadre
didactice.
La începutul trimestrului al III-lea al anului şcolar 1947/1948 s-a înregistrat în Liceu un surprinzător semnal al noilor exigenţe politice, ideologice
şi propagandistice – vizita unui nou inspector: tocmai fostul profesor de limba
germană din anul şcolar 1946/1947 al liceului, Ovidiu Macrea – numit prin
decizie a Secretarului general al Educaţiei din Ministerul Învăţământului
Public în funcţia de Îndrumător educativ al Judeţului Năsăud.
În Procesul Verbal de verificare a activităţii cultural-educative a Şcolii,
încheiat în aprilie 1948 se consemna:
„Această activitate a început la 21 ianuarie 1948, când a fost numită consilier educativ Dna prof. Caliopi Lipan. Înainte, întreaga activitate s-a rezumat
la ora de dirigenţie. La 1 IV a fost înlocuită pe motiv de boală de Dşoara
Stănişteanu Stela. În fiecare sală sunt portretele miniştrilor Gheorghe Vasilichi
şi Ana Pauker, dar lipsesc cele ale lui Marx, Engels şi Lenin. Ziarele de perete
şi ale Cercului A.R.L.U.S. sunt bune, dar prea sumare. Pentru munca voluntară în cadrul Campaniei de reconstrucţie se organizează 4 grupe … se va
lucra la amenajarea parcului zonei şi a stadionului şi la îngrijirea grădinii
de zarzavat a şcolii (1/4 ha), … se vor organiza serbări în oraş şi în localitatea Nepos. U.A.E.R. a lucrat destul de bine, să fie trimise eleve la tabăra de
instructaj de la Eforie”46.

7.2. Corpul didactic
Cadrele didactice au fost în principal doamne profesoare şi maestre;
nivelul de calificare şi experienţă pedagogică se caracteriza prin eterogenitate
şi destul de multă improvizaţie.
În anul al treilea de la deschidere (şi ultimul de funcţionare) erau încadraţi: un singur profesor titular definitiv, 2 profesori definitivi şi 3 provizorii,
veniţi de la celelalte licee din oraş pentru completare de catedre, un profesor
pensionar, 3 profesori suplinitori, un absolvent de facultate – fără examen de
capacitate, o studentă şi o absolventă cu bacalaureat; din cele 16 cadre didactice, 6 erau soţii ale unor profesori de la Liceul Grăniceresc şi Şcoala Normală.
Distribuţia profesorilor pe discipline:
Limba şi literatura română şi limba latină: Maria Filipoiu (1945–
1948), Caliope Lipan (1945–1948), Istrate Virginia (1945–1948), Lucian Valea
46

Ibidem, f 27 r; U.A.E.R. = Uniunea Asociaţiilor Elevilor din România, coordonată de activişti ai
U.T.M. (Uniunea Tineretului Muncitoresc).
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(1945–1946), Zoe Persecă (1947–1948), Ioan Seplecan (LL şi Rel. gr.cat., 1945–
1946), Malvina Pervain (LL, 1946–1948);
Limbi clasice şi moderne: Alexandru Husar (LF, 1945–1946), Gavril
Scridon (LF, 1945–1948), Vasile Bichigean (Rel. gr.cat, 1945–1946), Ovidiu
Macrea (LG, 1945–1948), Elena Bichigean (LIt., 1945–1946);
Ştiinţe socioumane: Flora de Iuga (I, 1945–1947), Vasile Puica (Rel.
ort., 1945–1948), Leontina Pop (I, G, 1945–1946), Lidia Vancea (I, 1946–1948),
Pavel Danciu (Ed. cet., 1945–1946);
Ştiinţele naturii: Teofil Dale (1945–1946), Maria Cotul (1945–1948);
Matematică: Teodor Şimon (1945–1946), Ioan Sdrulla (1945–1948);
FizicăChimie: Ecaterina Călugăru (1945–1948), Aurel Feştilă (1945–
1946), Dr. Filip Pop (1945–1947);
Discipline artistice: Ionel Şerban (Muz., 1945–1946), Teodor Şimon
(Desen, 1945–1948);
Discipline practice: Eliza Comes (Gosp., 1945–1948), Virginia Istrate
(Gimn. şi Igienă, 1945–1948), Dr. Teofil Tanco (Igienă, 1945–1946), Felicia
Buzdug (+ Lucr. Man., Caligr., 1945–1948).

Tablou de absolvire – promoţia 1946–1947.

Flora de Iuga sa implicat şi în activitatea cetăţenească şi politică, participând în campania electorală din 1946, îmbrăcată în costum naţional din
subzona Poiana Ilvei.
În anul următor delegaţia de director i-a fost retrasă, trebuind să părăsească şi colectivul didactic.
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7.3. Un liceu fără noroc!
Nici următorul manager nu a reuşit să redreseze situaţia, speranţele de
populare a şcolii fiind reproiectate pentru anii următori, iar atenţia focalizată
spre pregătirea celor 19 absolvente şi candidate la examenul de maturitate din
iunie 1948.
Maria Filipoiu – şi ea o foarte bună profesoară
de istorie şi limba şi literatura română – a preluat conducerea liceului în 1947 conform Adresei Ministerului
Educaţiei Naţionale nr. 2329/1 IX 1947:
„Către direcţiunea Liceului teoretic de Fete Năsăud,
Vă facem cunoscut că Ministerul, prin decizia sa Nr.
230789, delegă pe Doamna prof. Maria Filipoiu cu
girarea direcţiei Liceului de Fete din Năsăud, pe data
de 20 August 1947”47.

Condiţiile care le oferea Liceul în acel moment
erau departe de standardele fireşti pentru o şcoală de fete.
„Şcoala funcţionează întrun local neisprăvit nici acum de comunitatea de
avere grănicerească. De fapt este o singură aripă, netencuită în afară, cu o
parte de subsol închisă, aşezată pe un teren jos. De aceea în acest subsol iese
apa. Acum sa întâmplat, din cauza ploilor şi a dezgheţului, o adevărată inundaţie. Deşi pompele locale au tras apa afară din subsolul locuit, năvăleşte
din partea închisă. Ori, în subsol se află bucătăria, sufrageria şi cămara de
alimente, în continuu pericol şi imposibilitate de funcţionare.
Sunt surprinsă că reprezentanţii acestei comunităţi au o atitudine vitregă faţă
de această şcoală ... elevele fiind în majoritate fiice de grăniceri”48.
Elevele vieţuiau fără „(...) binefacerile luminii electrice, ... abia primăvara
lumina înceta a mai fi o teroare”49.

Cu toate acestea, prin eforturile locale din anul inspecţiei, sub coordonarea primarului – profesorul şi poetul de origine aromână Ioan Cutova,
(promovat la numai 26 de ani din rândul membrilor P.M.R., n.n.), a fost repusă
în funcţiune uzina electrică a oraşului50; trebuia însă să fie înlocuite cablajele
din edificiu, care fuseseră neinspirat montate cu un deceniu în urmă, „… cu
conductor pentru sonerie. Necesită sumă mare, până în toamnă Comitetul va
realiza instalaţia”.
Inspectoarea evitase să invoce şi marginalizarea cu care oficialităţile
tratau şcolile private din ţară, cu deosebire cele din Năsăud – la care Fondurile
grănicereşti, ajunse în lipsă acută de lichidităţi, generată de disfuncţiile
47
48
49
50

Ibidem, f. 31r.
Matilda Brădişteanu, Op. cit., ff. 2126.
Ibidem, f. 30, Procesul verbal de inspecţie din 20–22 aprilie 1948.
Ibidem.
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economiei postbelice, nu reuşeau să le asigure ritmicitatea finanţării – atuul lor
definitoriu timp de opt decenii şi jumătate.
În doar câteva luni Instituţia Fondurilor avea să fie deposedată de: proprietăţile forestiere – prin Constituţia din 1948 şi de utilajele de prelucrare a
lemnului – prin Legea 119 din 11 iunie 1948.
Concluziile controalelor efectuate în acest tip de şcoli direcţionau
întreaga responsabilitate administrativă şi gospodărească spre patronate, ignorând obligaţiile statului şi lăsând să se întrevadă un viitor incert în planul continuităţii lor instituţionale.
Inspectoarea Brădişteanu a vizitat în mai multe rânduri Liceul de fete
din Năsăud, fiind la curent cu evoluţiile materiale, didactice şi manageriale ale
acestuia:
„Cu satisfacţie am înregistrat (la 13 ianuarie 1948, n.n.) progresul realizat de
noua directoare: o mai bună împărţire a încăperilor; deci sa putut amenaja un
atelier pentru gospodărie, o mică sală de gimnastică, servind în acelaşi timp
şi de sală de muzică. Din străduinţa doamnei directoare a fost adus un pian,
iar la bibliotecă 800 de volume ...
Este o democrată sinceră, pe linia progresului şi cu vie activitate socială, viaţa
şi binele elevelor o pasionează. Prin muncă şi devotament poate învinge”51.

Optimismul directoarei, asumat şi de inspectoarea generală Brănişteanu,
sau dovedit a fi doar timide raze de soare în toiul furtunilor!
Reforma învăţământului, declanşată la finele aceluiaşi an şcolar, i-au
răpit din nou tinerei unităţi şcolare răgazul să îşi dezvolte cursul superior. În
luna septembrie, în loc de pregătire a deschiderii noului an şcolar, baza materială şi întreg inventarul au trebuit să fie predate.
„Proces Verbal din 29 septembrie 1948, cu ocazia preluării întregului imobil
şi mobilierului de la Fondurile Grănicereşti şi trecerea la Departamentul
Ministerului Instrucţiunii Publice potrivit Legilor 175 şi 176/1948.
Inventarul a fost predat de Dir. Maria Filipoiu. Internatul a funcţionat cu 56
de eleve; principalele alimente au fost aduse în natură.
Semnează Nicolae V., subinspector financiar”52.

Şcoala a fost desfiinţată iar elevele au fost dirijate spre alte licee, cele
mai multe la Şcoala normală năsăudeană şi la Liceul grăniceresc, generând procesul de mixtare masivă a acestora.
***
La data de 17 octombrie 1948 în spaţiile fostului Liceu de Fete a fost
instalată nou creata Şcoală Tehnică Silvică din Năsăud. La sfârşitul anului şcolar
51
52

Ibidem., f. 26r.
Ibidem, f. 31r.
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1948/1949 au absolvit primele promoţii de maiştri silvicultori (21) şi pădurari
(38), alături de 45 de brigadieri silvici53.
Pe parcursul următoarelor 7 decenii, învăţământul silvic năsăudean a
cunoscut o dezvoltare de excepţie, devenind: din 1973 – Liceul silvic, din 1990 –
Grupul şcolar silvic, iar din 2013 – Colegiul Silvic „Transilvania”.
Unitate de elită pentru Filiera tehnologică şi Profilurile Silvic şi Protecţia
mediului, a fost distinsă în 2012 şi 2015, de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării,
cu titlul de Şcoală europeană.

53

Pregătiţi în Şcoala de brigadieri silvici din Năsăud, înfiinţată cu data de 1 septembrie 1946,
prin Decizia Nr. 1303#4, semnată la 15 iulie 1946 de Ministrul secretar de Stat la Departamentul
Agriculturii şi Domeniilor, R. Zăroni.
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ANEXA 1.
Conceptul de Gimnaziu Şcolar – evoluţie istorică.
În terminologia actuală (2018), gimnaziul desemnează substructura preliceală a celor 4 clase V-VIII, ceea ce constituia în limbajul pedagogic al perioadei
habsburgice doar treapta inferioară a studiilor premergătoare bacalaureatului.
Gimnaziul austriac complet cuprindea, conform standardelor din
Europa Apuseană şi Centrală a secolului al XIX-lea, opt ani de studiu care urmau
cursului primar, ordonarea fiind sub forma claselor I-VIII, de gimnaziu.
Odată cu constituirea după 1918 a României Mari, prin implementarea
terminologiei româneşti de inspiraţie franceză, denumirea oficială a fost cea de
Liceu, cuprinzând până la 1948 ambele cicluri, având majoritar 8 clase (1919–
1930 şi 1934–1948), doar 7 clase între 1931–1937 şi 1948–1952 şi chiar 6 clase în
intervalul 1954–1957, când denumirea de liceu fusese înlocuită, după model
sovietic, cu cea de Şcoală medie.
La revenirea din august 1958 la termenul de liceu, acesta a fost atribuit
doar fostei substructuri superioare a gimnaziului de tip austriac, adică ultimele
patru nivele premergătoare examenului de maturitate/bacalaureat:
– clasele VIII-XI, între 1959–1967, respectiv
– clasele IX-XII, odată cu absolvirea promoţiei 1969.
Pentru istoricul şcolilor năsăudene aceste precizări terminologice au
menirea de a asigura receptarea riguroasă a conţinuturilor alternante ale termenului de gimnaziu şi a elimina confuziile. În mod particular, la Năsăud, cele
două module structurale au evoluat mereu armonios.
Chiar şi după 1948, în intervale lungi de timp clasele V-VII sau V-VIII
(gimnaziul inferior până în 1918 şi gimnaziul în limbajul actual) au fost încorporate în structura liceelor din oraş, mai puţin a celor Silvic şi Economic, astfel că
vom putea vorbi de instituţii separate doar după 1982.
În sinteză, odată cu înfiinţarea în 1867 a clasei a V-a (echivalentă astăzi
cu clasa a IX-a de liceu) instituţia Gimnaziului grăniceresc năsăudean a înglobat
practic, pe durata a 115 ani, şi cursul liceal inferior, adică ceea ce numim astăzi
clasele gimnaziale V-VII sau V-VIII.
Astfel se explică faptul că, graţie încadrării didactice de excepţie, pregătirea elevilor de 10–14 ani din Năsăud s-a ridicat de-a lungul deceniilor la
parametri calitativi deosebiţi.
Dinamica planurilor de şcolarizare şi oscilaţiile reformelor şcolare au
generat în anumite perioade şi existenţa unor forme alternative de tip gimnazial:
a) Clasele V-VII de învăţământ complementar ale Şcolii de stat în perioada
1924–1940 (urmate de elevii care, după absolvirea claselor I-IV primare, nu se
înscriau la liceu) funcţionând în localul Şcolii de Aplicaţie de azi;
b) Secţia gimnazială a Şcolii cu clasele I-VII. din Liviu Rebreanu – Prislop
funcţională în intervalul 1960–1973, când un puseu demografic atipic, postbelic, s-a suprapus peste dificultăţi organizatorice de asigurare a transportului
la Năsăud a unui număr mare de copii;
c) Secţia de Şcoală generală cu clasele IX-X (1968–1975), la Liceul
„George Coşbuc”.
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ANEXA 2
Principesa Ileana De România – secvenţe biografice.
Prin educaţia care a primit-o, calităţile, pasiunile şi implicarea voluntară în varii domenii, Principesa Ileana, sora Regelui Carol al II-lea, a reprezentat
pentru tineretul din România interbelică o personalitate demnă de a fi admirată şi un motiv de mândrie naţională.
La 22 de ani, prin căsătoria din 1931 cu prinţul Anton de Austria, a
devenit şi arhiducesă a Austriei, principesă de Habsburg-Toscana şi implicit,
Prinţesă a Ungariei, Croaţiei şi Boemiei. Toţi cei 6 copii ai cuplului princiar
au venit pe lume între 1932–1942, în exilul ordonat (printr-un gest meschin şi
totalitar al Regelui Carol al II-lea). Acesta nu era dispus să accepte, din raţiuni
de posibilă rivalitate la succesiune peste decenii, ca ei să se nască în România.
Convulsiile politice, operaţiunile militare şi riscul persecuţiilor posibile
după revolta din 1934 desfăşurată în Republica Austriacă, războiul civil din
Spania început în 1936, instalarea regimului nazist în Austria în 1938 şi a celui
comunist în România în 1948 i-au obligat pe cei doi soţi la peregrinări succesive
prin: Austria (1931–1934 şi 1944–1945), Spania (1934–1936), Elveţia şi Argentina
(1948–1950) şi în final în Statele Unite.
Principesa a putut să se restabilească în ţară abia în timpul regimului
Antonescu, înfiinţând pe lângă Castelul Bran – proprietate a mamei sale –
Spitalul „Inima Reginei”, finanţat prin eforturile sale şi destinat îngrijirii răniţilor din cel de-al doilea război mondial.
A fost preşedinta Asociaţiei Creştine a Femeilor Române.
Din nou exilată de regimul comunist, după 1947, când Casei Regale de
România i s-au confiscat toate averile din ţară. A luat cu ea într-o cutiuţă, un
crâmpei de glie de la Bran, de care nu s-a mai despărţit niciodată.
La Buenos Aires, în 1949 a înfiinţat Căminul Regina Maria, destinat refugiaţilor politici anticomunişti români ajunşi în America de Sud. După divorţul
său din 1956 şi decesul din 1959 a fiicei sale Maria-Ileana (Minola) într-un accident aviatic în Brazilia, s-a călugărit în 1961 luând numele monahal de Maica
Alexandra. A fost ctitor şi stareţă a Mănăstirii ortodoxe cu hramul „Schimbarea
la faţă” din Ellwood City – Pennsylvania, după ce în 1961 a devenit Maica
Alexandra, a scris şi publicat cartea „Sfinţii îngeri”54.
„Această carte a maicii Alexandra este o expresie a sufletului ei curat,
un suflet care L-a căutat pe Dumnezeu în toată viaţa ei, condus de îngerul copilăriei. Îngerii supuşi lui Dumnezeu sunt văzuţi numai de aceia care sunt disponibili, curaţi cu inima, precum inima de copil este curată”55.
A mai putut reveni în Ţara natală, pe care o venera cu fidelitate şi sinceritate, o singură dată – în 1990, iremediabil bolnavă, instituind propria Fundaţie
umanitară pentru ajutorarea copiilor nevoiaşi „Help the childrens”. Dar şi pentru a
mai simţi odată parfumul şi spiritul Branului.
54
55

Tradusă şi recenzată pe I.P.S. Arhiepiscopul de Alba Iulia, Irineu Pop (Bistriţeanul).
Textul aparţine Arhiepiscopului Irineu de Alba Iulia; apud Loreta Popa, Fosta principesă Ileana
a României Maica Alexandra, o călugăriţă de neam regesc, Lumina, 4 ianuarie 2013.
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În 1991 a fost înmormântată în cimitirul Mănăstirii americane, alături
de cutiuţa-martor a identităţii sale etnice şi spirituale.
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ANEXA 3
Caliopi Lipan (n. Corban) – profesor şi director la Năsăud.
Profesoara de limba română Caliopi Lipan
s-a născut la data de 26 mai 1899 în localitatea
Nicoreşti din judeţul Tecuci, în familia Corban.
Din cauza Primului Război Mondial studiile liceale
le-a absolvit târziu, în 1924, la Liceul din Tecuci, cu
examen de maturitate promovat la Bârlad.
A obţinut diploma de licenţă cu
nr. 12.586/28 iulie 1928 „… în Filozofie şi Litere,
specialitatea Filologie Modernă la Facultatea de
Litere a Universităţii din Bucureşti, obţinând trei
bile albe şi două roşii cu menţiunea cum laude”56.
În 1931 a promovat examenul de capacitate la Cluj la specialităţile limba română şi drept,
devenind profesor provizoriu, iar din 1938 profesor titular.
Calificarea de profesor o dobândise în 1929, la Seminarul pedagogic
universitar „Titu Maiorescu” din Bucureşti, fiind propusă de Inspectoratul
Regiunii Cluj şi încadrată de Fondurile grănicereşti ca profesoară suplinitoare
la Şcoala de meserii din Năsăud, dar încadrată de fapt la Gimnaziul de Fete
„Principesa Elena”. În această unitate şcolară a funcţionat până în 4 septembrie
1940, când a fost nevoită să plece în refugiu (mai întâi un an şcolar la Liceul
teoretic de fete din Bacău şi apoi 4 ani la Gimnaziul industrial de fete din Petroşani,
n.n.) „… în urma ordinului de evacuare primit de la autoritate de către soţia
mea, în calitate de directoară şi a faptului că ea a fost grav ameninţată pentru
motive de ordin naţional”57.
A fost director al Gimnaziului de fete (Industrial) „Principesa Elena” din
Năsăud, între 1 decembrie 1931 – 1 septembrie 1940 şi director educativ al
Liceului de fete „Principesa Elena”, pentru câteva luni, în 1948.
Din septembrie 1948 până la pensionarea din 1954 a funcţionat la Liceul
Mixt/Şcoala Medie „ George Coşbuc” din Năsăud. La nivelul acestui oraş, a
fost membră în comitetele Societăţilor Ortodoxă, Crucea Roşie, Astra, preşedintă a Grupei sindicale, îndrumătoare şi lector al Uniunii Femeilor Democrate
din România.
Caliopi Lipan a decedat la 6 iulie 1978, la Năsăud.

Eliberată Ministerul Instrucţiunii, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filozofie şi
Litere,
la data de 8 octombrie 1928 de Ministerul Instrucţiunii, Universitatea din Buccureşti, Facultatea
de Filozofie şi Litere.
57
Memoriu adresat de profesorul Mihail Lipan, Ministrului de Justiţie, la 8 martie 1947.
56
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ANEXA 4
Distribuţia cifrelor de şcolarizare la cursul de zi al Gimnaziului de fete din Năsăud
(1923–1940).
An
şcolar

Denumirea şcolii

1923/1924 Şcoala secundară
de fete
1924/1925 „
1925/1926 Şcoala de fete
„Principesa Elena”
1926/1927 „
1927/1928 „
1928/1929 Gimnaziul de fete
„Principesa Elena”
1929/1930 „
1930/1931 „
1931/1932 „
1932/1933 „
1933/1934 Gimnaziul de fete
1934/1935 „
1935/1936 „
1936/1937 „
1937/1938 „
1938/1939 Gimnaziul industrial de fete
1939/1940 „

I

II

Clasa
III

27

37

16

29
27

21
24

29
25

13
22

92
98

„
„

23
25
28

27
23
24

24
26
22

16
24
25

90
98
99

„
„
„

16
15
30
20
31
32
38
34
25

28
13
13
23
23
21
30
32
42
22

23
26
13
9
21
23
20
30
31
24

21
25
25
12
12
19
23
19
21
21

72
79
51
74
78
94
105
119
108
92

25

25

22

24

96

Elena Dumitrescu
„
Caliopi Lipan
„
„
„
„
„
„
„
Ecaterina Cătănescu-(căs. Stiki)subdirector
„
Sultana Handrea
–
subdirector

TOTAL

Efectiv
IV
(număr total
de absol –
vente)
12
92

334
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ANEXA 5

Clasa a IIIa

Clasa a IVa

Clasa a Va

Clasa a VIa

63

55

32

12

19

5

1946/1947

Flora de Iuga

41

63

55

32

3

13

1947/1948

Maria Filipoiu

33

43

65

55

7

2

Total

Clasa a IIa

Flora de Iuga

Clasa a VIIIa

Clasa I

1945/1946

Clasa a VIIa

Director

Anul şcolar

Statistica cifrelor de şcolarizare la Liceul teoretic de Fete „Principesa Elena” din
Năsăud (1945- 1948)

6

4

198

5

6

218

12

19

226

GYMNASIUM AND THE PRINCESS ELENA
HIGH SCHOOL FOR GIRLS (1922–1948)
– Abstract –
The Princess Elena High School for Girls (1945–1948) was part of the eight postgymnasium schools from Năsăud (2 pedagogical schools, 3 theoretical and 3 technological
high schools). It was the only high school whose activity was focused on cognitive and
practical education specific to the girls, including general culture and active life, as well
as the activities specific to future wives.
At the same time, it was the high school from Năsăud with the shortest activity,
although it had started immediately after the end of the Second World War, with an
extraordinary force, annihilated by the measures taken during the Education Reform
in August 1948.
The girls’ education was an ancient desideratum of the inhabitants of the
Grăniceresc District, which was put into practice by the establishment of the Primary
School for Girls – Mädchenschule (1826–1881, 4 classes, after the German model), reopened
between 1887–1919 (7 classes, after the Hungarian model).
Since 1922, the education for girls in Năsăud was developed entirely in Romanian;
first after the opening of the Upper School for Girls (1922–1926), transformed into the
Gymnasium for Girls (1926–1940) put under the protection of Her Royal Highness
“Princess Elena” since 1924.
The reader will receive new information about the education development, the
teachers ‘gallery (with the periods they have taught) and details about the directors’
lives and career; these are the subject of the present historiographical study, dedicated
of the female high school students’ samples of pedagogical Năsăud.
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LE GYMNASIUM ET LE LYCÉE DE JEUNES FILLES
„PRINCESSE ELENA” (1922–1948)
– Résumé –
Le lycée de jeunes filles « Princesse Elena » (1945–1948) a fait partie des huit écoles
post-gymnasium de Năsăud (2 écoles pédagogiques, 3 lycées théoriques et 3 lycées techniques). C’était la seule école secondaire dont l’activité était axée sur l’éducation cognitive et pratique spécifique aux filles, y compris la culture générale et la vie active, ainsi
que les activités spécifiques aux futures épouses.
En même temps, c’était le seul lycée de Năsăud qui avait l’activité la plus courte,
bien qu’il ait commencé immédiatement après la fin de la Seconde guerre mondiale,
avec une force extraordinaire, annihilée par les mesures prises pendant la Réforme de
l’éducation en août 1948.
L’éducation des filles était un ancien desideratum des habitants du Département
Grăniceresc, qui a été mis en pratique par la création de l’École primaire de jeunes filles
– Mädchenschule (1826–1881, 4 classes, selon le modèle allemand), ouvert de nouveau
entre 1887- 1919 (7 classes, d’après le modèle hongrois).
Depuis 1922, l’éducation des filles à Năsăud a été entièrement développée en
roumain; d’abord après l’ouverture de l’Ecole Supérieure de jeunes filles (1922–1926),
transformée en Gymnasium de jeunes filles (1926–1940), sous la protection de Son
Altesse Royale «Princesse Elena» depuis 1924.
Le lecteur recevra de nouvelles informations sur le développement de l’éducation, la galerie des enseignants et des détails sur la vie et la carrière des directeurs;
ceux-ci font l’objet de la présente étude historiographique, consacrée aux échantillons
féminins de lycéens d’un Năsăud pédagogique.
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BĂILE DIN SÂNGEORZUL ROMÂN
Mircea Gelu BUTA1
1. Introducere
În colecţia de cuvinte duhovniceşti, intitulată sugestiv „Vieţile Sfinţilor”,
este relatată următoarea povestire2:
Un monah pe nume Gheorghe, în timp ce se preumbla pe un drum de
munte, având în mână o cruce, a fost întâmpinat de un bătrân stareţ care l-a
poftit să-l urmeze. Abătându-se din drum, au întâlnit o turmă de oi, al cărei
păstor zăcea pe jos, muşcat de un şarpe. Văzând cele întâmplate, stareţul i-a zis
tânărului monah: „Scoate apă din izvor şi să udăm crucea”. Făcând aceasta şi deschizând gura tânărului, i-au turnat apa ce era vărsată pe cruce. În timp ce stareţul mărturisea: „În numele Prea Sfintei Treimi, să te vindece, robul lui Dumnezeu,
Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, păstorul a început să verse dintr-însul veninul
purtător de moarte şi s-a sculat.
Atunci stareţul i-a zis: „Spune-mi, cum te-ai jurat ieri către văduva cea
săracă, pe a cărei oaie, care ţi-a dat-o s-o paşti, ai vândut-o cu trei arginţi şi tu i-ai spus
ca a mâncat-o lupul?”. Păstorul a răspuns: „Adevărat, părinte, aşa este. Dar tu cum
de ai ştiut?”.
Stareţul îi răspunse: „În timp ce şedeam în chilia mea, a venit la mine un
bărbat pe un cal alb şi mi-a zis: Sofronie, scoală-te şi du-te degrabă la izvorul care este
de-a dreapta ta, spre miazăzi, unde vei găsi un tânăr muşcat de şarpe. Vei întâmpina
acolo pe un monah purtând o Cruce în mână, săpată în lemn şi, luând Crucea aceea, să
torni pe ea apă şi să dai tânărului aceluia muşcat de şarpe să bea din apa aceea, zicândui astfel: În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, te vindecă pe tine robul lui
Dumnezeu, Mucenicul Gheorghe. Şi să-i zici să nu se jure mai mult pe numele lui
Dumnezeu, nici pe numele sfinţilor Lui, nici să facă cuiva strâmbătate şi să dea oaia
văduvei celei sărace, ca să nu-i fie ceva şi mai rău”.
Mulţi s-au vindecat sorbind din izvoarele tămăduitoare de la poalele
munţilor Rodnei, mulţumind lui Dumnezeu şi plăcutului Său, Sfântul Mare
Mucenic Gheorghe, pe care cinstindu-l, i-au dat numele localităţii lor3.
1

2

3

Prof. Dr. Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, e-mail:
butamircea@yahoo.com
Mircea Gelu Buta, „Cuvânt către cititor”, în Pop V. L., Sângeorz Băi, Perenitate ortodoxă şi laică,
Ed. Barna’S, Bistriţa, 2010, pp. 1–2.
Ibidem.
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2. Andrei Monda, medicul cercului Sângeorz-Băi
Modernizarea băilor din Sângeorzul Român se leagă, fără îndoială, de
numele medicului Andrei Monda, care se va stabili aici spre sfârşitul secolului
al XIX-lea. Acesta s-a născut în ziua de 18 august 1855, fiind al treilea copil
al diacului Ioan şi al Ioanei Monda din comuna Bistriţa Bârgăului şi frate cu
Simion Monda, primul protopop ortodox al Bistriţei4. A urmat şcoala primară
în comuna Prundu Bârgăului, iar apoi cursurile Gimnaziului Năsăudean şi ale
Gimnaziul Superior Greco-Catolic din Blaj. În calitate de bursier al „Fondurilor
grănicereşti năsăudene”, s-a înscris în anul 1879 la Facultatea de Medicină de la
Universitatea „Ferencz Jösef” din Cluj, pe care a absolvit-o în anul 18855.
Activitatea medicală şi-a început-o ca aspirant (1 iulie–30 nov.
1885), continuând-o apoi ca medic secundar (30 nov.1885 – 20 feb. 1886) la
„Krankenhaus Wieden”, Viena. Începând din 15 septembrie 1886 până în anul
1888 a practicat medicina în comuna Czsepaia (Cehia de azi), unde a depus şi
jurământul de serviciu6.
Din data de 15 martie 1888 până la 1 septembrie 1920 şi-a desfăşurat
activitatea de medic în cercul sanitar Rodna7, perioadă în care s-a căsătorit cu
Rafila (n. 28 sept. 1868 – d. 8 apr. 1932), „fata lui Şandor cel avut din Cuiejdiu8,
despre care se zice că avea, după păreaţă9, vreo 3–40.000 florini”. Aceasta provenea
dintr-o veche familie de creştini de pe Valea Mureşului. Din arhiva parohială
Pietriş, judeţul Mureş, şi din însemnările de pe cărţile de cult, rezultă numele
unor preoţi care au slujit în această biserică. Primul menţionat a fost Sava
Florea, paroh la parohia Cuiejdiu în anul 1835. Al doilea slujitor a fost Teodor
Şandor, care a slujit ca preot între anii 1852–1878, acesta murind la vârsta de
47 de ani. Deoarece a fost un mare proprietar, lui i s-a atribuit iniţiativa de a se
construi o nouă biserică. Fiul său cel mare, Ioan Şandor, a fost paroh între anii
1882–1885. A murit prematur, la vârsta de 28 de ani. Băiatul acestuia, Gheorghe
Şandor, deşi nu a fost preot, a înfiinţat „Fundaţia parohului Teodor Şandor”, cu
scopul de a salariza preoţii ce urmau a sluji în parohia Pietriş.
Una dintre fiicele sale, Maria, s-a căsătorit cu preotul Galaction Şagău,
ajuns protopop al Reghinului. Acesta, la câţiva ani de la moartea cumnatului
4

5
6
7

8
9

Mircea Gelu Buta, Adrian Onofreiu, Bistriţa Bârgăului, Lupta familiei Monda pentru Biserică,
Şcoală şi Naţiune, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2015, pp. 11–53.
Ibidem.
Ibidem.
În anul 1876, administraţia teritorială a Transilvaniei s-a reorganizat în comitate, probabil în
ideea de a dipersa comunităţile româneşti şi săseşti. Cercul Sângeroz se desfiinţează, localitatea devenind comună, aparţinătoare cercului Rodna, care va avea în componenţă următoarele localităţi: Rodna, Ilva Mare, Măgura Ilvei, Poiana Ilvei, Ilva Mică, Leşu, Feldru, Nepos,
Şanţ, Cârlibaba, Coşna, Maieru, Sângeorzul Român. Apud, Ioan Bâca, Adrian Onofreiu,
Evoluţia administraţiei teritoriale a judeţului Bistriţa-Năsăud, în „Revista Bistriţei”, nr. XX, 2006,
pp. 357–358.
Azi Pietriş, judeţul Mureş.
După părere, evaluare.
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său, a preluat parohia Pietriş şi a devenit astfel proprietarul întregii averi.
Neavând copii, şi-a împărţit averea nepoatelor şi a înfiinţat fundaţia „Galaction
Şagău şi Maria Şandor”. Rafila Monda (n. Sàndor) a fost una din beneficiarele
acestei moşteniri.
Urmare a Memorandumului din anul 1892, înaintat de către liderii
românilor din Transilvania împăratului austro-ungar Franz Josef, în care se
solicitau drepturi egale cu ale populaţiei maghiare şi încetarea persecuţiilor
şi a încercărilor de maghiarizare, Dr. Andrei Monda a fost acuzat ca ar fi fost
colaboraţionist cu principalii acuzaţi. În cele din urmă, a ieşit de sub pericolul
arestării, demonstrând la proces că, întrucât poliţia locală i-a confiscat încă de
la poştă invitaţia, nu exista nicio dovadă a implicării sale10.
Având calificarea de medic balneolog, obţinută la Institutul de hidroterapie „Wieden Hospital”, ca bursier al Fundaţiei Gojdu, după întoarcerea la
Sângeorzul Român, Dr. Andrei Monda va reuşi să modernizeze staţiunea, ea
devenind un loc monden la sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea.
În lumea medicală, apa de Sângeorz este cunoscută sub numele de
„Hebe”, înţelegând prin acest simbol efectul deosebit pe care-l are această apă
minerală în păstrarea şi refacerea sănătăţii. Localnicii au numit-o „vin”, iar
numele de „Borcut” (vin de fântână) s-a dat în timpul ocupaţiei austro-ungare,
traducând denumirea originală care-i defineşte gustul deosebit de plăcut, dar
şi coloritul rubiniu, rămas pe sticlele ce se folosesc în timpul curei11.
Dacă în jurul anului 1770 oficialităţile de la Viena consemnează pe
harta Imperiului comuna Sângeorz ca localitate cu apă minerală, în literatura
medicală prima descriere sumară a izvoarelor cu efectele lor binefăcătoare a
fost publicată în anul 1877 în Revista „Gesund Brunnen”.
O lucrare mai amplă în legătură cu Sângeorzul va fi publicată în anul
1839 la Cluj, de către Dr. Samuel Pataky, care descrie „Borvizurile din munţii
Rodnei” şi rolul lor terapeutic12.
În jurul anilor 1880, o societate pe acţiuni ce s-a autointitulat „Hebe” va
lua în arendă de la comuna Sângeorz folosirea izvoarelor de apă minerală pe o
durată de 30 de ani, făcând şi primele investiţii, care vor atrage un număr mare
de vizitatori.
Cel care va face analiza chimică a apelor şi va clasifica izvoarele pe
afecţiuni va fi Dr. Andrei Monda13. Tot el va înfiinţa, în anul 1901, Reuniunea
de păstrare „Izvorul” din Sângeorzul Român.
Dintr-un memoriu de la începutul anului 1912 aflăm că localitatea
Sângeorzul Român din comitatul Bistriţa-Năsăud era proprietara izvoarelor
de ape minerale şi a băilor cunoscute sub numele de „Hebe”. Prin puterea lor
vindecătoare, mulţi bolnavi „au să le mulţămească sănătatea, viaţa şi fericirea lor”,
10
11

12
13

Mircea Gelu Buta, Bârgăul lui Tini Pavel, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2010, pp. 11–12.
Idem, Doctorul Andrei Monda şi staţiunea Sângeorz-Băi în „Anuarul Bârgăuan”, coordonator
Niculae Vrăsmaş, anul I, nr. 1, 2011, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, pp. 172–175.
Ibidem.
Mircea Gelu Buta, „Cuvânt către cititor”, în Pop V.L., Sângeorz-Băi, perenitate ortodoxă şi laică,
Ed. Barna’S, Bistriţa, 2010.
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atrăgând an de an „o societate mare şi închegată românească, dând astfel şi prin
aceasta ţinutului şi băilor un caracter pronunţat românesc”14. În continuare se face
referire la un articol scris de contele Bethlen Làjos, în anul 1854, în foaia ungurească „Hetilap”15: „Tot pe valea Rodnei, este cu mult mai interesantă stânca de altă
formă a apei minerale de la Sângeorz; pe aceasta arta omenească n-a stricat-o, ci în
frumuseţea sa naturală îşi varsă apele sale vindecătoare, pentru omenirea suferindă,
ape cu cari abia se pot compara scumpele ape minerale din străinătate. Într-o stâncă ce
sună a gol, de 40 stângeni înaltă, 300 stângeni de lungă şi 3000 stângeni în periferie,
îşi prepară marele chemist, Natura, acest medicament ce curge de miliarde de ani. Azi
nu se vede acolo nici un semn de artă omenească. Încă tot aşteaptă acest loc urma programului. E de temut însă că industria omenească se va vădi aici tot aşa de încet cum
s-a dezvoltat şi alcătuirea minunată a locului”16.
Societatea acţionară „Hebe” din Sângeorzul Român a fost fondată în
anul 1911, având un capital de 100.000 coroane, constituit în 100 de acţiuni
a 1000 coroane. Conform statutului Societăţii, cupoanele urmau să se prescrie în timp de un an, înregistrarea firmei fiind făcută în limbile română,
maghiară şi germană. Comunicările oficiale se aduceau la cunoştinţă publică
prin intermediul gazetelor „Românul” şi „Vármegyei Közlöny”17. Conducerea
Societăţii era asigurată de: Av. Teodor Mihali (Dej), preşedinte; Av. Dionisiu
Loginu (Bistriţa), vicepreşedinte şi membrii: Dr. Leon Scridon (Bistriţa); Dr.
George Pavel (Bistriţa); Dr. Alexandru Pop, originar din Rodna-Veche (procuror-şef în Cluj). Comitetul de supraveghere era prezidat de Protopop George
Stanciu (Bistriţa); Ing. Alexiu Candale (Bistriţa); Augustin Pintea (Contabil-şef
„Someşana” Dej). De partea administrativă se ocupau: Dr. Alexandru Pop,
director executiv; Silviu Handrea, contabil; Lazăr Marţian, casier; Iuliu Manţ,
magazioner; Gavrilă Rus, maestru de băi. Din bilanţul pentru anul 1913, aflăm
că Societatea „Hebe” deţinea active în valoare de 149.974 coroane18.
Începând de la 1 ianuarie 1912, în urma unei licitaţii, băile au fost concesionate pe o perioadă de 50 de ani. La licitaţie a participat, „pe lângă o grupare
ungurească şi una izraelită, şi o grupare modestă de 7 români”. Cu toate că oferta
românilor „a fost cu mult mai modestă decât a străinilor”, conducerea comunei
14

15
16
17
18

Memoriu, datat 1912, Sângeorzul Român, comitatul Bistriţa-Năsăud, în Arhiva personală Mircea
Gelu Buta.
„Săptămânalul”.
Memoriu, datat 1912...
„Monitorul judeţului”.
Cele 149.974 coroane reprezentând activele Societăţii acţionare „Hebe” erau constituite astfel:
„cassa în numerar – 350 coroane; casa de păstrare poştală – 1041 cor.; realităţi (cauţiune) –
24.000 cor.; investiri contractuale – 9619 cor.; adaptări la băi – 7580 cor.; maşinării şi recvizite – 6155
cor.; investiri de manipulare – 3297 cor.; mobilier – 17.790 cor.; diverşi debitori – 39.397 cor.; capital
acţionar nevărsat – 25.366 cor.; pierdere din anul 1912 – 12.645 cor.; pierdere din anul 1913 – 2734
cor.”. La capitolul pasive, Societatea înregistra un capital acţionar de 100.000 coroane şi suma
de 49.974 cor. de la diverşi creditori. În anul 1913, Societatea a obţinut venituri în valoare de
24.497 cor., cele mai importante provenind din: apa minerală (6.580 cor.); băi (1788 cor.), taxa
de cură (1763 cor.), taxa de muzică (668 cor.). Apud, Constantin Popp, Anuarul băncilor române,
anul XVI, 1915, Editura Solidarităţii Asociare de Institute Finaciare ca Însoţire, Sibiu, Tiparul
Tipografiei Arhidiecezane, 1914, p. 233.
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Sângeorzul Român a preferat să încredinţeze administrarea apelor minerale
acestora, „spre a le pune sub scutul şi în serviciul neamului românesc”19.
În luna mai 1912, Societatea „Hebe” primeşte oferta unui comerciant din
Turda pentru comercializarea apei minerale de la Sângeorz20. De asemenea, băile
din Sângeorzul Român au început să fie tot mai căutate, turiştii având posibilitatea de a închiria camere la hotel sau la „Casa comunală”, la tariful de 1–4
coroane/zi. Se taxa separat asigurarea aşternuturilor sau a patului suplimentar,
dar pentru cei care doreau, era permisă folosirea aşternuturilor aduse de acasă21.
Viaţa socială din Sângeorzul Român era animată de seratele teatralmuzicale oferite turiştilor şi localnicilor. Aşa a fost şi cea organizată în ziua de
duminică, 2 august 1914, din iniţiativa Veturiei Pop, căsătorită cu Dr. Alexandru
Pop, şi a tinerimii universitare clujene, aflate în vacanţă la băi. Evenimentul a
fost programat la Hotelul „Hebe”, începând cu ora 20.00, taxa de intrare fiind
de două coroane. Venitul obţinut era destinat bibliotecii băilor. Iată programul
oferit publicului: „Declamare”, interpretată de Vasile Algeorge; „Lugojana”
de Chovan, executată la pian de Vasile Şteopoae şi Flaviu Tripon; „Artistele”,
comedie de Baiulescu, într-un act, interpretată de Cornelia Chibulcutean, Elena
Haliţă, Olimpia Larionessi, Alexandrina Tripon şi Elena Scridon; „Cântec” de
Tiberiu Brediceanu; Arie din opera „Robert le Diable” de Meyerbeer; „Toarce,
furcă!” de Ionel Borgovan, solo de soprană, cântat de Veturia Dr. Pop; „Pălăria
ceasornicarului” de Emile Girardin, interpretată de Elena Scridon, Alexandrina
Tripon, Dr. Nicolae Candale, Vasile Şteopoae, Vasile Algeorge, Ioan Buia şi
Leon Scridon. Serata urma să se încheie cu dans22.
După Marea Unire, Dr. Andrei Monda va depune jurământ de fidelitate pentru România şi înaintează Prefecturii judeţului Năsăud următoarea
cerere: „Mult Stimate D-le Prefect! După un serviţiu de 31 ani ca medic în acest
comitat, reflectez şi mă rog de a fi denumit ca medic comitatens, sperând că voi fi spre
bun folos obştesc şi-mi voi da silinţa de a mulţămi spre fieşte-care. Bistriţa, Cu deosebită stimă, Dr. Andrei Monda”23.
19
20

21
22
23

Ibidem.
„Prea mult stimate Domnule! Prin domnul avocat Valer Moldovan mi s-a făcut cunoscut că Dumneavoastră sunteţi directorul Societăţii «Hebe», a apei de la Sângeorgiu, care este o apă bună şi o doresc mai
mulţi din tractul Turdei, aşa că m-au rugat mai mulţi ca să fac întrebare, căci am dori să o avem, pentru
că la noi, în Turda, nu se găseşte şi aşa eu aş dori să avem o magazie pentru tractul Turdei, căci dacă ar fi
preţurile mai ieftine, s-ar putea face afacere bună. Sunt cu speranţa şi cred că şi Dumneavoastră nu aţi fi
în contra acestei idei bune şi folositoare. De aceea, eu, fiindcă nevasta mea are prăvălie în casa sa proprie, aş
avea dorinţa să luăm asupra noastră întreprinderea aceasta, ce ar aduce servicii folositoare de ambele părţi.
Vă rog să binevoiţi a ne scrie în interesul acesta sub ce condiţiuni aţi dori să faceţi o magazie, fiindcă eu
până acuma nu am condus nici o afacere cu apă, aşa cum sunt silit să o fac acum, căci avem doar vânzare
de vin. Vă rog cu reîntoarcerea poştei, să binevoiţi a-mi da desluşire deplină în cauza aceasta, căci aş dori
cât mai curând să mă prevăd cu apă pentru vin. Aştept rezultatul. Rămân al dumneavoastră cu deplină
stimă, Ianki Demeteriu”. Scrisoare datată 22 mai 1912, Turda, în Arhiva personală Mircea Gelu Buta.
„Tarif despre chiliile scaldei «Hebe»”, în Arhiva personală Mircea Gelu Buta.
„Invitare”, Tipografia George Matheiu, Bistriţa, 1914.
Serviciul Judeţean Bistriţa-Năsăud al Arhivelor Naţionale, fond Prefectura judeţului Năsăudprefect, d. 65/1919, f. 1 (în continuare: A.N.S.J.B-N.); vezi şi Îndrumător în Arhivele Statului
judeţul Bistriţa-Năsăud, 21, Bucureşti, 1988, p. 261.
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La data de 1 septembrie 1920, depăşind limita vârstei statuate pentru
medici funcţionari, Dr. Andrei Monda a fost pensionat prin Ordinului
Secretariatului General al Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale din Cluj nr. 12.754/16
septembrie 192024. În postul de medic al oficiului sanitar Năsăud va fi numit
Dr. Iulian Chitul (1919–1933; 1944–1945)25.
La data de 14 iulie 1922, Dr. Andrei Monda s-a numărat printre iniţiatorii memoriului adresat Episcopiei Ortodoxe din Cluj, în care se cerea reînvierea ortodoxiei în bazinul de sus al Văii Someşului, prin construirea, de către
ieromonahul Ioachim Bâznog, a unei biserici ortodoxe în Sângeorzul Român26.
În data de 3 noiembrie 1924, ieromonahul a fost ridicat de acasă şi dus
la primărie, unde a fost bătut groaznic, străpuns cu cuţitul şi foarfeca, i s-a
tăiat barba, toate acestea cu scopul de a-l opri pe călugăr să ridice biserica ortodoxă începută pe pământul rămas moştenire de la părinţii lui, undeva, Peste
Someş. Doctorul Andrei Monda a fost acela care, constatând cele întâmplate,
i-a eliberat certificat medical27, după care a trimis o carte poştală, în regim de
urgenţă, P.S. Episcop Nicolae Ivan, în care specifica: „Sfinţia Voastră! Ioachim
Bâznog, ieromonah greco-ortodox din Sângeorzul Român, ieri noaptea a fost bătut, batjocorit şi i-a tăiat barba, un Lupoaie, subsecretar, în casa primăriei comunale. Anexez
certificat medical! Cereţi urgent cercetarea în cauză şi punerea agresorilor în arest la
procuror. E un scandal nemaipomenit şi o batjocură pe bietul om. Trebuie ajutor!”28.
În urma celor sesizate, P.S. Nicolae Ivan a făcut, în data de 12 noiembrie
1924, plângere procurorului de pe lângă Tribunalul din Bistriţa, pentru a dispune cercetarea cauzei şi pedepsirea grabnică a agresorilor, demers rămas fără
niciun rezultat, deoarece prefectul judeţului, Solomon Haliţă, fiu al comunei
Sângeorzul Român, era un înfocat greco-catolic29.
Aşa cum am mai spus, familia Dr. Andrei Monda era înrudită cu
familia Av. Camil Velican30 (n. 1878 – d. 1937), primul primar român al oraşului
24

25

26

27
28

29
30

Mircea Gelu Buta, Adrian Onofreiu, Bistriţa Bârgăului, Lupta familiei Monda..., p. 24; vezi şi
A.N.S.J.B-N., fond Serviciul Sanitar al judeţului Năsăud, d. 121/1920, f. 1.
Vezi Mircea Gelu Buta, Adrian Onofreiu, Istoria Spitalelor din Bistriţa, vol. I, Editura Şcoala
Ardeleană, Cluj-Napoca, 2017, pp. 52–53.
Arhiva Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului (în continuare, A.A.V.F.C.), Memoriul
din 1/14 iulie 1922; Alexandru Dărăban, Un sprijinitor al ortodoxiei în Sângeorz-Băi: Dr. Andrei
Monda, în „Pisanii Sângeorzene”, III, nr. 12 (28), decembrie 2014, pp. 49–52; vezi şi Alexandru Dărăban, Ieromonahul Ioachim Bâznog din Sângeorz-Băi, Editura Charmides, Bistriţa, 2010,
pp. 52–53.
Alexandru Dărăban, Ieromonahul Ioachim Bâznog..., op. cit., p. 54.
A.A.V.F.C., Cartea poştală trimisă de Dr. Andrei Monda către Episcopie la data de 5 noiembrie 1924; apud, Alexandru Dărăban, op. cit., p. 55.
Ibidem.
Camil Velican s-a născut la 18 dec. 1878, la Târgu Mureş, în familia judecătorului Alexandru
Velican şi al Mariei Târlea, înrudită cu Episcopul Vasile Hossu din Gherla şi cu viitorul cardinal Iuliu Hossu. A urmat şcoala primară la Alba Iulia, iar liceul la Blaj. După absolvirea
studiilor universitare la Cluj şi Budapesta, în anul 1903 s-a înscris la Baroul din Alba Iulia,
unde a activat, ca avocat, până la sfârşitul vieţii. Membru activ al Partidului Naţional Român,
la întoarcerea sa de pe frontul italian, în noiembrie 1918, a avut o întrevedere cu Iuliu Maniu,
la Viena, care l-a sfătuit să se pună la dispoziţia Consiliului Naţional Român Central, care îşi
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Alba Iulia. Acesta se căsătorise cu Georgeta Velican, născută Şandor (n. 1887 –
d. 1968), din comuna Pietriş, jud. Mureş, nepoată de frate a Rafilei Monda, n.
Şandor. De-a lungul timpului, familia Av. Camil Velican îşi va petrece vacanţele la Sângeorz-Băi, ca oaspeţi ai mătuşii Rafila şi unchiului Andrei Monda.
În ce priveşte cariera ştiinţifică a doctorului Andrei Monda, este de
remarcat deschiderea pe care acesta a avut-o pentru cunoaştere. În acest sens,
a participat cu comunicări ştiinţifice la numeroase congrese internaţionale
europene de medicină generală şi balneologie, ajungând membru al „Asociaţiei
medicilor din Europa”. A luat parte la mai multe excursii organizate de membrii
acestei societăţi, vizitând institute medicale şi spitalele cele mai însemnate din
acea vreme, în ţări precum Germania, Anglia, Italia, Belgia, Norvegia şi chiar
extremul nordic – Spitzberg. A consemnat impresii din călătoriile sale în scrisori şi ilustrate, pe care le-a trimit nepoatelor şi nepoţilor, adunate, în final, în
arhiva familiei31.
A fost activist medical în cadrul „Astrei” culturale năsăudene, parcurgând satele din circumscripţia sa, ţinând prelegeri şi încercând să combată
bolile şi suferinţa printr-o abordare bio-psiho-socială.
În cursul vieţii sale, Dr. Andrei Monda a fost un mare filantrop. Astfel,
a donat o sumă impresionantă de bani pentru „edificarea unui cămin” al medicilor din oraşul Bistriţa, care „va avea destinaţia ca în localurile lui să se ţină şedinţele medicilor din oraş şi judeţ, să se ţină conferinţe medicale, iar cu timpul să i se
adauge o baie populară în care de două ori pe săptămână să se organizeze gratuit vizite
pentru săraci şi pentru cei lipsiţi de mijloace”32.
Un alt fond pe care l-a creat a fost „Fondul religionar Andrei şi Rafila
Monda”, prin care a fost donată o mare sumă de bani pentru întreţinerea bisericilor ortodoxe române din Bistricioara şi comuna Pietriş din judeţul Mureş33.
După o activitate în serviciul public de peste 35 de ani, Dr. Andrei
Monda, împreună cu soţia Rafila s-au retras într-o impunătoare clădire pe care
şi-au construit-o în apropierea bisericii româneşti din Piaţa Unirii din Bistriţa34.
Aici au locuit împreună cu cele două nepoate adoptate, Ioana Şimon (n. 1879 –

31
32
33
34

stabilise sediul la Arad, în vederea Convocării Marii Adunări Naţionale la Alba Iulia. În luna
decembrie 1918, Camil Velican a devenit primul primar român al oraşului Alba Iulia. În anul
1922, a fost numit prefect, funcţie pe care a îndeplinit-o până în anul 1926. În această calitate, a
organizat festivităţile de încoronare a Regelui Ferdinand şi Reginei Maria, de la Alba-Iulia. A
decedat în anul 1937, la doar 58 de ani. Apud, Elena Giurgiuman, Avocatul Dr. Camil Velican,
primul primar român, de după Marea Unire, al oraşului Alba Iulia, în Rev. „Dacoromania”, Cluj, 10
mai 2006.
Documente din arhiva personală a familiei Mircea Gelu Buta.
A.N.S.J.B-N., fond Protopopiatul Ortodox Român Bistriţa, d. 1293/1926, ff. 1–8.
Ibidem.
Imobilul din Piaţa Unirii, nr. 3, în suprafaţă de 612 m2, a fost cumpărat în anul 1896 de către
Rafila Monda, soţia doctorului Andrei Monda, cu suma de 6200 florini. Casa era compusă,
„la parter din 7 camere, 2 bucătării, 2 cămări, 1 WC, 1 spălătorie, 1 grajd, 1 pivniţă, iar la etaj din 11
camere, 3 bucătării, 3 cămări, 1 WC, 1 magazie. În anul 1936, se intabulează dreptul de proprietate cu
titlu de moştenire testamentară în favoarea soţiei doctorului Velican Camil, născută Georgeta Şandor”;
apud, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bistriţa-Năsăud, C.F. 4167, Nr. topo 1642 –
casă de piatră cu etaj, Nr. topo. 1643 – curte.
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d. 1972) şi Maria Ştefănuţ (n. 1907 – d. 1992), căsătorită cu col. Alexandru Rusu
(n. 1902 – d. 1984), ofiţer de stat major în Armata Regală.
Andrei Monda a decedat la 13 ianuarie 1926, fiind înmormântat în
cavoul familiei, din cimitirul românesc al oraşului Bistriţa35. Trupul neînsufleţit
a fost condus la locul de veşnică odihnă de către soţie, rude, numeroşi prieteni,
foşti colegi de şcoală şi cunoscuţi, între care prefectul Solomon Haliţă, protopopul Ioan Dologa şi fostul director de bancă George Curtean. Slujba prohodului a fost oficiată de octogenarul protopop Grigore Pletosu, asistat de preotul
Aurel Monda şi profesorii de religie Constantin Flămând şi Liviu Greabu.
În cuvântarea sa, protopopul Grigore Pletosu „a arătat vredniciile pe toate
terenele ale defunctului”36, iar Dr. Ionel Scridon a rostit cuvântul de rămas-bun în
numele medicilor din Bistriţa: „Viaţa noastră pe acest pământ ni se pare numai ca
un vis. Cum vibrează undele valurilor, aşa ni se pare că dispărem şi noi. Măsurăm paşii
vieţii nostre cu timpul şi spaţiul, aflându-ne însă fără să ştim în mijlocul eternităţii şi
când această premisă palpitează în inimile colegilor tăi, aflându-ne în aceste momente
triste lângă trupul rece şi neînsufleţit, totuşi, simţim că încă trăieşti în mijlocul nostru,
eşti încă în viaţă pentru noi, medicii, prin cultura cea vastă medicală, câştigată la facultatea strălucitoare a Vienei, amplificată prin multiplele călătorii de studii, începând de
la patriile ştiinţelor medicale cele mai reci, până la cel mai calde ale continentului european, împodobite însă mai presus de toate cu munca neobosită ale cultivării simţului
solidarităţii colegiale. Şi firile acestei munci neobosite ale trecutului, împreunate cu
bucuriile şi supărările vietii profesionale, confluiează cu firile necazurilor şi ale desiluziilor prezentului, cari au găsit un ecou poate atât de îndreptăţit în sufletul tău, ceeace
numai noi, medicii, suntem în stare s’o înţelegem, confluiează atât de mult, încât în
sânul Asociaţiei medicilor sunt contopite într’o citadelă indisolvabilă, în care să rămâi
asigurat că se va cultiva memoria ta întodeauna, ca un imbold pentru munca măreaţă
a solidarităţii profesionale, pentru care muncă ai luptat o viaţă întreagă. Cu moartea
medicului Dr. Andrei Monda se stinge viata unui vechi si vajnic luptător pe toate terenele vieţii noastre naţionale. Odihnească în pace!”37.
Prin toată activitatea sa profesională, socială şi filantropică, Dr. Andrei
Monda s-a impus ca un fruntaş al intelectualităţii românilor transilvăneni de la
sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea.
După decesul Dr. Andrei Monda, soţia acestuia şi-a revizuit dorinţele
testamentare, lăsând cea mai mare parte din averea familiei nepoatei Georgeta
Velican, n. Şandor (1887–1968), fiica Liviei (n. Pop) şi a lui Ioan Şandor, ctitor şi
preot al bisericii ortodoxe din localitatea Pietriş38.
35

36
37
38

A.N.S.J.B-N., fond Reuniunea de împrumut şi păstrare „Izvorul” din Sângeorz, reg. inv. nr. 7, f.
149.
„Gazeta Bistriţii”, Bistriţa, anul VI, nr. 2, 1 februarie 1926, p. 2.
Ibidem.
Georgeta Velican s-a născut în comuna Pietriş din jud. Mureş, fiică a Liviei, n. Pop, şi a lui Ioan
Şandor, ctitor şi preot al bisericii ortodoxe din localitate. Pe linie maternă, unul dintre înaintaşii săi, protopopul Nicolae Raţiu – ctitor de biserici în Alba Iulia şi Oarda, este cunoscut ca cel
care a scris testamentul şi a dat ultima împărtăşanie lui Horea. Nepot al lui Nicolae Raţiu şi
străbunic al Georgetei Velican, preotul Nicolae Popa (1812 – 1890) din Şard, absolvent la Teologia din Blaj, în 1835, şi-a condus enoriaşii în mai 1848 pe Câmpia Libertăţii. Fiul preotului
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În ce priveşte staţiunea Sângeorz-Băi, Institutul de Balneologie din
Bucureşti, prin persoana Dr. Gheorghean Popescu, cât şi clinicile medicale din
Cluj vor iniţia, în perioada interbelică, un amplu program de studiu privind
efectele terapeutice ale apei minerale „Hebe”. Astfel, între anii 1929–1939 vor
apărea studii ştiinţifice semnate de Prof. Dr. Iuliu Haţieganu, Dr. Mircea Haliţa,
Prof. Dr. Ioan Goia, Prof. Dr. Marius Hăngănuţ, Dr. Constantin Popescu, cu
scopul declarat al autorilor: „prin constatările experienţelor noastre se stabileşte pe
om cadrul indicaţiunilor terapeutice a apei «Hebe»”39.
Îmbutelierea şi comercializarea apei minerale cu marca „Hebe” va
începe în anul 193640. Modernizarea staţiunii va fi făcută după anul 1965, când
s-au construit hotelul „Hebe” şi Complexul Balnear UGSR.
În perioada de după anul 1989, staţiunea Sângeorz-Băi decade din
punct de vedere balnear, turistic şi economic, în ciuda menţinerii valenţelor
terapeutice ale resurselor sale naturale.

3. Factorii naturali de cură din staţiunea Sângeorz-Băi
După anul 1970, colectivul de medici ai staţiunii Sângeorz-Băi, condus
de Traian Şandor41, va reface cercetările asupra factorilor terapeutici din zonă

39

40

41

Nicolae Popa, Iosif Popa, a fost judecător. Şi-a desfăşurat activitatea la Judecătoriile din Teaca,
Braşov şi Cluj. Apreciat pentru competenţa şi corectitudinea sa, a ajuns preşedinte de secţie
la Curtea de Casaţie din Budapesta. A fost răsplătit cu „Ordinul Leopold”. Rămasă orfană
de ambii părinţi, Georgeta este luată în grijă de mătuşa sa, Rafila Monda, care va încerca să îi
asigure o instruire solidă la Preparandia din Arad, de sub direcţia lui Vasile Goldiş, pe care o
va absovi cu „distincţie”. În anul 1908, se căsătoreşte cu avocatul Camil Velican, stabilindu-se
în Alba-Iulia. Casa lor avea să devină locul de întâlnire a fruntaşilor ardeleni, membri ai Consiliului Dirigent. Georgeta Velican şi-a susţinut şi secondat soţul în multiplele sale activităţi şi
în dificilele sarcini politice şi administrative ce i-au fost încredinţate. Pe plan personal, a avut
o bogată activitate socială, în ajutorarea familiilor văduvelor şi orfanilor din Primul Război
Mondial, conducând filiala Societăţii „Principele Mircea” din Alba-Iulia, aflată sub înaltul
patronaj al Reginei Maria. Pentru merite deosebite, a fost decorată cu medalia „Centenarului
Regelui Carol I” şi Bareta „Pro Patria”. După instalarea comunismului, a fost persecutată şi
închisă. Moare în anul 1968, în casa surorii sale din Cluj, fiind îngropată în cavoul familiei.
Post mortem a primit calitatea de „luptător pentru rezistenţa anticomunistă”. Arhiva personală Elena Giurgiuman, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 8, Cluj-Napoca; vezi şi Istoria uitată: Casa
primului primar român din Alba Iulia lăsată în uitare, în ziarul „Alba 100%”, 18 septembrie 2014,
p. 1; vezi, de asemenea: „Testamentul Dr. Andrei Monda” şi completarea acestuia de către
soţie, Rafila Monda, n. Şandor, 1932, la A.N.S.J.B-N., fond Protopopiatul Ortodox Român Bistriţa,
d. 1293/1926, ff. 1–8.
Haliţa M., Danicico I., Acţiunea apei minerale «Hebe» de Sângeorzul-Băi, izvorul principal, asupra
secreţiei gastrice, extras din „Clujul Medical”, 7, 1928, p. 28.
Pompei Cocean, Cristian Nicolae Boţan, Oana Ramona Ilovan, Judeţul Bistriţa-Năsăud, Ed.
Academiei Române, Bucureşti, 2011, p. 213.
În anul 1979, echipa condusă de Dr. Traian Şandor, de la Dispensarul Policlinic Balnear Sângeorz-Băi era formată din medicii: Dr. Vasile Szekely, Dr. Rudolf Sinay, Dr. Ştefan Moko, Dr.
Attila Szatmary, Dr. Elena Spermezan, Dr. Doina Crinta, Dr. Dorina Mîrza, Dr. Cătălin Grosz,
Dr. Mircea Ciuhuţă, Dr. Eva Czerantoni, Dr. Emil Cordoş, Dr. Ilie Hampu, Dr. Gabriela Dana
Banu.
În anul 1991, din colectivul de asistenţi medicali de la Dispensarul Policlinic Balnear
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(ape minerale, nămol mineral de izvor, gaze naturale, bioclimat etc.), clasificându-i şi integrându-i în terapeuticile medicale42.
Materialul scris, împreună cu o bogată bibliografie, mi-a fost înmânat,
cu ani în urmă, de către doctorul Traian Şandor, medicul-şef al complexului balnear Sângeorz-Băi, cu rugămintea de a-l fructifica şi promova în lumea medicală. Conform însemnărilor acestuia, apele minerale din zonă au următoarele
caracteristici fizico-chimice: sunt carbogazoase, bicarbonate, cloruro-sodice,
calcice, magneziene, slab feruginoase, cu radioactivitate atenuată, atermale,
hipertone şi izotone. Mineralizarea totală este de 8–10 grame/litru; PH = 6–7,
conţinut de CO2 – 1,5 mmol/litru43. Acestea provin din două zăcăminte44:
– unul profund, de la adâncimea de 135–150 m, acumulat în formaţiunile eocene, dispuse într-un anticlinal45 ferit de poluare (printr-un strat impermeabil gros de cel puţin 55 m);
– cel de-al doilea, acumulat în mod secundar în tufurile calcaroase
din holocen, supus în permanenţă poluării, prin infiltraţii de la suprafaţă.
Componenţa radioactivă, sub formă de emanaţii de radon, potenţează acţiunea
farmacodinamică a apei minerale numai în condiţii de cură în staţiune.
În ce priveşte factorii naturali de cură din staţiune, aceştia sunt: apa
minerală de izvor, nămolul mineral din izvoare, emanaţiile de CO2 (mofetă) şi bioclimatul de cruţare:
a. Izvoarele de apă minerală „Hebe”
Staţiunea are un număr de 9 izvoare de apă minerală, cu un debit stabilit de 1.000.000 litri/24 ore. Fiecare izvor este evaluat în funcţie de compoziţia

42

43

44

45

Sângeorz-Băi făceau parte: As. Susana Măgurean, As. Ilie Sohorcă, As. Otilia Iatan, As. Elisabeta Suciu, As. Eugenia Retegan, As. Ana Măgurean, As. Raveca Avram, As. Ana Spaimoc,
As. Ioana Bota, As. Margareta Sengieş, As. Saveta Marica, As. Mădălina Pop Buia, As. Maria
Jarda, As. Ana Bozbici, As. Viorica Sas, As. Irina Timiş, As. Ioana Lupşor, As. Maria Ligia Pop,
As. Ioana Floroaie, As. Floarea Costan, As. Elena Polgar, As. Traiana Snecău, As. Paraschiva
Dumitru, As. Elena Redenciuc, As. Varvara Borş, As. Bogdan Szabo, As. Olimpia Pop, As.
Ana Mariş, As. Ioan Sigartău, As. Florin Lerenţ, As. Viorica Szentanay, As. Pavel Pop Buia,
As. Cătălina Ciociu, As. Domniţa Moldovan, As. Doina Săbăduş, As. Rodica Lerenţ, As. Ioan
Moldovan, As. Ioan Spaimoc, As. Valeria Hiruţă, As. Cătălina Tangner, As. Elisabeta Ursa,
As. Maria Ţăranu, As. Dorina Petri, As. Geta Răzvanţă, As. Paraschiva Man, As. Eugenia Olar,
As. Margareta Jurcul, As. Ana Buia, As. Simion Bucnar, As. Viorica Bucnar, As. Lucreţia Domniţi, As. Ilie Varvari, As. Floarea Pop, As. Maria Lupan, As. Domniţa Farwaty, As. Maria Bota.
Apud, Arhiva Spitalului de Urgenţă Bistriţa, Dispensarul Policlinic Balnear Sângeorz-Băi, Stat
de retribuţii pe luna decembrie 1979”, f. 1; Ibidem, „Stat de retribuţii pe luna aprilie 1991”, ff.
1–5.
Traian Şandor, Staţiunea climaterică Sângeorz-Băi, manuscris în Arhiva Spitalului Judeţean de
Urgenţă Bistriţa, p. 1.
Traian Şandor, op. cit., p. 6; vezi şi Hăngănuţ M., Haliţă M., Acţiunea apei minerale de Sângeorgiul-Băi, izvorul principal, asupra secreţiei gastrice, extras din „Clujul Medical”, nr. 3, 1932.
Pricăjan A., Substanţele minerale terapeutice din România, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985, p. 375.
Anticlinal, parte a unei cute geologice ridicate în formă de boltă.
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fizico-chimică, prezenţa micro-elementelor şi componenţa radioactivă, constituindu-se în individualităţi terapeutice (vezi Anexa 1).
Crenoterapia, tratamentul cu apă minerală în cură internă, acţionează
asupra organismului astfel:
– general nespecific asupra organismului, în sensul modificării reactivităţii, paralel cu ameliorarea simptomatologiei;
– local asupra diverselor organe (stomac, intestin, căi biliare, rinichi,
căi urinare);
– acţiune metabolică, influenţată de metabolismul apei din organism,
de cantitatea de apă administrată, în sensul retenţiei hidrosaline.
După ingestia apei minerale, procesul de resorbţie are loc în intestinul
subţire prin celulele intestinale cu permeabilitate selectivă pentru anumiţi ioni
(substanţe liposolubile) şi prin spaţiile intercelulare prin procese de osmoză
şi filtrare. Resorbţia este accelerată de CO2, bilă, vitamina D (în special pentru
K, P, Mg) şi este încetinită de modificările de ph ale conţinutului intestinal.
Eliminarea substanţelor minerale se efectuează prin următoarele căi: urinară
(ionii Na, K, Cl), intestinală (metale grele), transpiraţii. După resorbţie, substanţele minerale trec în umorile organismului (sânge, limfă, lichid interstiţial)
şi, prin stabilirea în anumite limite a presiunii osmotice, se menţine starea coloidală a diverselor substanţe biologice, crescând rezistenţa nespecifică a organismului. Modificările cantitative ale ionilor de Na, K, Ca şi Mg au consecinţe
importante în modificările fizico-chimice ale coloizilor (apele alcaline cresc proprietatea coloizilor de a fixa H2O, pe când Ca determină deshidratarea lor)46.
Electroliţii din apa minerală, ajunşi în organism, intervin în activitatea
biologică a celulelor, hormonilor şi enzimelor, ducând la modificări în mediul
intern (acţiune osmotică, echilibru acido-bazic, echilibru ionic, oxido-reductor,
volemie), normalizând aceste constante biologice şi asigurând starea de ameliorare sau chiar vindecare clinică a unor afecţiuni cronice.
Prin mecanisme complexe de reglare şi autoreglare neurovegetativă şi
umorală, se ajunge la creşterea rezistenţei nespecifice a organismului.
Asupra mucoasei digestive apa „Hebe” are o acţiune locală complexă,
iar după resorbţie, activează metabolismul celular şi, în cele din urmă, căile de
eliminare.
Prin cură internă, apa minerală „Hebe” acţionează asupra leziunilor
mucoasei gastrice şi disfuncţiilor organelor, cauzate de afecţiuni la distanţă,
adresându-se mai întâi cauzei şi apoi tulburărilor locale (algii, modificări secretorii şi motilitate gastrică).
Acţiunea farmacodinamică a apei minerale „Hebe” este deosebit de
complexă, fiind potenţată şi de acţiunea altor factori terapeutici de cură oferiţi
de staţiune: bioclimat, alimentaţie curativă, sanatorizare, C.F.M. Apa minerală
Izvorul 6 scade secreţia gastrică – experimental cu 21% în medie şi este inhibată
aciditatea.
46

Mioara Banciu, Balneofizioterapie generală şi concepte moderne de recuperare, vol. I, Ed. Mirton,
Timişoara, 1996, pp. 30–32.
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Apa minerală Izvorul 5–6 inhibă secreţia gastrică, în timp ce Izvorul 1
creşte secreţia şi aciditatea gastrică.
Izvorul 7, izoton, deprimă secreţia gastrică şi are acţiune coleretică.
Din studiile efectuate în staţiune, reiese că secreţia şi aciditatea gastrică
tinde spre normalizare prin mecanisme complexe de reglare şi autoreglare,
scade glicemia şi glicozuria, colesterolemia, are loc o echilibrare neurovegetativă şi o reglare a disfuncţiilor biliare.
În stările după „stomac operat”, se constată ameliorări evidente, puse
pe seama restabilirii echilibrului neurovegetativ, acţiune antialgică, antiinflamatorie, datorate acţiunii componentei radioactive a apei minerale „Hebe”.
S-a constatat efectul protector al apei minerale „Hebe” în ulcer, experimental şi în hepatita toxică provocată, precum şi o intensificare a coloidopexiei
ficatului şi a splinei, explicându-se astfel modul de acţiune în diferite stări alergice şi mai ales în cele cu componentă digestivă.
Izvorul 7–8, prin ingestie, inhibă pepsina şi activează, într-o oarecare
măsură, tripsina şi lipaza pancreato-intestinală.
Izvorul 6 creşte PH-ul sangvin, rezerva alcalină, metabolismul bazal şi
scade colesterolemia.
S-a dovedit efectul hipoglicemiant al apei minerale „Hebe” în contextul
curei balneo-sanatoriale, demonstrându-se prin studii scăderea glicemiei şi
glicozuriei.
Pe lângă cura internă, apa minerală „Hebe” se mai poate folosi cu efecte
bune în cura externă, spălături gastrice, microclisme, irigaţii, aerosoli şi inhalaţii, injecţii cu apă minerală.
La indicaţia curei, medicii de specialitate din staţiune ţin seama de complexul factorilor de cură, stadiul bolii, afecţiuni asociate, constituţia bolnavului,
vârsta şi echilibru nervos, având drept scop obţinerea eficienţei terapeutice.
Apa minerală „Hebe” conţine emanaţii de radon. Concentraţia radonului
este între 2UM – 28,5UM (Mache), iar cantitatea de radon este de 3–13 milimicroCurie. Cu alte cuvinte, apa minerală „Hebe” are un conţinut slab de radioactivitate
în limitele terapeutice, fiind cea mai radioactivă din ţară în cura internă. Eficienţa
deosebită a apei minerale „Hebe” pare a fi dată şi de componenta radioactivă, cu
acţiune directă asupra modificării generale a reactivităţii organismului.
Efectele favorabile se obţin şi prin administrarea în cură externă a apei
cu radioactivitate sau prin aplicaţii de nămol mineral, cu conţinut de săruri
radioactive, asupra sistemului nervos periferic, nevralgii, nevrite şi afecţiuni
dermatologice.
În ce priveşte modul de folosire, apa minerală „Hebe” se bea de trei ori
pe zi, înaintea meselor principale. Cura de apă minerală durează 21 de zile şi
se poate repeta după 3–4 luni. În lipsa apei minerale „Hebe” se poate folosi apă
provenită din sursele Bodoc sau Tinca.
Dacă bolnavul prezintă hiperaciditate gastrică, apa minerală se bea cu
1–2 ore înainte de masă, călduţă, în cantităţi de maximum 150–200 ml. pe doză,
în caz de senzaţie de arsură gastrică se mai poate ingera la 2 ore după masă încă
50–100 ml. apă minerală.
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În caz de aciditate scăzută, apa se bea neîncălzită cu 15–30 minute înaintea meselor principale. În caz de afecţiuni hepato-biliare, visceroptoze apa
minerală se bea în poziţie clinostatism.
La pacienţii cu hepatită stabilizată sau persistentă, se indică cantităţi
mici de apă minerală (50 ml.), la care se poate adăuga aceeaşi cantitate de apa
simplă.
Apa minerală „Hebe” se păstrează la temperatura de 15o C.
b. Nămolul mineral de izvoare
Este vorba de sedimente curative – depuneri ale izvoarelor minerale alcalino-feroase în mediul natural, cu bogat conţinut de săruri radioactive. Nămolul mineral de Sângeorz a luat naştere în decursul mileniilor, prin
sedimentarea izvoarelor carbogazoase, calcice si feruginoase. Denumirea de
„nămol mineral” este dată ţinând seamă de compoziţia fizico-chimică şi modul
de formare a acestuia.
„Peloidul HEBE” (nămol terapeutic) este un sistem fizico-chimic eterogen, conţinând o fază lichidă şi una solidă, cu structură cristalină. Apa se
leagă de faza solidă sub formă osmotică şi de cristalizare. Faza lichidă are
caracter carbonatat, iar cea solidă conţine mai ales substanţe anorganice, carbonaţi de calciu, cu proprietăţi emoliente ale pielii.
Caracteristicele fizice ale nămolului sunt greutatea specifică, hidropepsia, termopepsia şi granulaţia, care definesc modul de aplicare sub diferite
forme de proceduri.
Nămolul de Sângeorz are greutatea specifică mare, fiind puternic
mineralizat (50%), în timp ce hidropepsia şi termopepsia sunt mai reduse.
Nămolul acţionează prin componenta fizico-termică şi componenta radioactivă complexă locală şi generală asupra organismului. Se aplică sub formă de
cataplasme atât în afecţiunile digestive cronice, cât şi în diferite forme de reumatism cronic.
Se consideră aplicaţiile de nămol mineral „Hebe” ca o procedură specifică staţiunii Sângeorz-Băi, superioară altor proceduri de termoterapie, deoarece se sumează efectul termoterapiei, transmineralizării şi a componentei
radioactive.
Sedimentele curative se mai pot folosi şi la băi cu nămol mineral, care,
datorită conţinutului de săruri radioactive, devin băi radonice în concentraţie şi
cantităţi terapeutice. Emanaţia radonică are afinitate pentru organele bogate în
ţesut gras, pentru glandele suprarenale, sistemul nervos şi, în general, pentru
orice membrană biologică. Băile radonice stimulează funcţia sistemului vegetativ limfatic şi cresc permeabilitatea barierei hemato-tisulare. S-au constatat şi
unele efecte metabolice, cum ar fi reducerea glicemiei şi a uricemiei.
Cura externă cu nămol mineral este indicată în următoarele afecţiuni:
– boli reumatice de tip inflamator sau degenerativ;
– afecţiuni neurologice periferice;
– dermatoze;
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– tulburări funcţionale endocrine.
De asemenea, masivele depuneri de săruri minerale pot constitui şi o
bază pentru prepararea unor produse medicamentoase, cu multiple întrebuinţări în terapeutică şi cosmetică. Se pot prepara etaloane radium din depunerile
de travertin, existând posibilitatea de a se extrage radium pur prin metode speciale, care poate fi folosit la prepararea băilor artificiale radonice, cu multiple
indicaţii terapeutice.
Caracteristicile nămolului mineral de Sângeorz sunt următoarele: apă
48,88%; substanţe organice 0,14%; substanţe minerale 50,96% (efectuat de
Narti, 1959).
Nămolul mineral de Sângeorz, insuficient studiat până în prezent,
poate avea acţiune imunologică de desensibilizare şi restabilire a echilibrului
umoral.
Indicaţiile se referă, în primul rând, la boli reumatice cronice, afecţiuni ortopedice, intervenţii post-operatorii, afecţiuni cronice ale sistemului
nervos periferic (pareze, parestezii, atrofii, periviscerite, tulburări funcţionale
endocrine)47.
c. Gazele naturale – Bioxid de Carbon (CO2) – Mofete1
Staţiunea Sângeorz-Băi deţine una din cele mai mari surse mofetiere,
emanaţii de CO2, cu perspective de exploatare atât în scop terapeutic, cât si
sub formă de: băi de CO2, băi cu bule de gaz, mofete şi, prin îmbuteliere, se pot
valorifica, rezultând beneficii pe plan economic.
În prezent, se foloseşte numai gazul (CO2) obţinut de la Izvorul 8, prin
amenajarea unei mofete în incinta acestui izvor de apă minerală. Procedura de
CO2 este deosebit de solicitată de sanatorizaţi, pentru efectele ce se obţin mai
ales în tulburări de circulaţie periferică, unde se constată efectele imediat.
Gazul natural sub formă de mofetă, în condiţii de descărcare pentru
organism, acţionează direct asupra pielii, fără să fie asociată şi acţiunea presiunii hidrostatice şi a temperaturii ca în cazul băilor de acid carbonic. La nivelul
pielii are loc o vasodilataţie care determină creşterea activităţii acesteia.
În cazul mofetei, are loc o sudaţie accentuată, însoţită de eliminarea
unor produse biologice, pierderea de cloruri, având drept consecinţă scăderea
acidităţii gastrice şi, concomitent, o creştere a eliminării de acid uric.
Acţiunea vasodilatatoare a gazului natural asupra tegumentului
vizează, în primul rând, aparatul cardio-vascular şi tensiunea arterială, cu scăderea valorilor după efectuarea procedurilor şi nu în timpul procedurii, ca în
cazul băilor simple.
Băile de gaz natural – mofetele – sunt indicate în:
– afecţiuni cardiovasculare centrale şi periferice;
– varice la membrele inferioare, stadiile 1 şi 2;
– sechele după tromboflebite (după 6 luni de la un episod acut);
– hipertensiune arterială, stadiile 1 şi 2;
47

Traian Şandor, op. cit., pp. 6–7.
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– arteriopatie obliterantă la membrele inferioare48.
d. Bioclimatul
Aşezare geografică a staţiunii Sângeorz-Băi, într-o zonă cu climă continental temperată, oferă un climat sedativ de cruţare, factor deosebit de important în contextul complexului de cură.
Bioclima staţiunii se caracterizează prin solicitarea foarte slabă a sistemului nervos central şi vegetativ, precum şi a glandelor cu secreţie internă.
Prin bioclimatoterapia de cruţare se urmăreşte punerea în repaus a funcţiilor
neuro-vegetative şi endocrine iniţial exagerate.
Complexul de factori climaterici, cu acţiune biologică terapeutică, sunt:
temperatura, umiditatea, presiunea atmosferică şi strălucirea soarelui în cursul
anului, cu valori medii. Valoarea indicelui de stres bioclimatic total, mediu
anual, este redusă (32), caracterizând staţiunea ca având un bioclimat sedativ49.
Se poate spune că aclimatizarea sanatorizaţilor are loc fără perturbări
deosebite, constituind un factor major în tratamentul nevrozelor, astenice, convalescenţă, surmenaj.
Aerohelioterapia se indică bolnavilor indiferent de profilul de boală,
sezon, ţinându-se seama de starea de confort termic în timpul expunerii la aer
şi soare.
Specificul staţiunii este brâul plantaţiilor de brazi ce înconjoară vilele
şi complexele sanatoriale, contribuind la ozonificare şi purificarea aerului
din incinta staţiuni, conţinând o cantitate mare de ioni negativi (aeroionizare
negativă).
Sanatorizaţii au posibilitatea de a efectua aerohelioterapia atât în mijlocul naturii, cât şi pe terasele vilelor şi complexelor sanatoriale amenajate special în acest scop50.
Referindu-se la eficienţa curei balneare, colectivul de medici balneologi
din staţiunea Sângeorz-Băi a comunicat, după propriile observaţii, indici de
ameliorare în staţiune: 91%, cu o durată a stării de ameliorare de 6–11 luni. În
ce priveşte vindecarea clinică, aceasta intră în discuţie după trei ani de cură
consecutiv.

48
49

50

Ibidem, pp. 7–8.
Elena Teodoreanu, Mariana Dacos-Swoboda, Camelia Ardeleanu, L. Enache, Bioclima staţiunilor balneoclimatice din România, Ed.Sport-Turism, Bucureşti, 1984, p. 240.
Traian Şandor, op. cit., p. 8.
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ANEXE
Izvoarele de apă minerală de la Sângeorz-Băi
O.J.T. BISTRIŢA-NĂSĂUD
I.B.C.T. Sângeorz-Băi

Izvorul nr. 1
Examen fizic:
– Temperatura apei = 12 grade C
– Debitul în 24 ore = 3128 litri
– Ph = 6683
– Radioactivitate = 0.42 M.C./1
– 1,15 U.M./1
Compoziţia chimică a apei
Conţinutul la 1 litru apă
A
- Clor
N
- Brom
I
- Iod
O
- Nitric
N
- Nitros
I
- Sulfuric
- Bicarbonic
C
- Sodiu
A
- Potasiu
T
- Amoniu
I
- Litiu
O
- Calciu
N
- Magneziu
I
- Fier
- Mangan
- Aluminiu
Acid metasicilic
Bioxid de carbon
Mineralizare totală

mg./1
ClBrINO3 NO2 SO4 HCO3 Na+
K+
NH+
Li+
Ca++
Mg++
Fe++
Mn++
Al+++
H2SIO3
CO2
11.291 gr./1

1837
urme
urme
1,5
0,2
2,8
4659,1
2104,1
156,8
7,6
0,2
474,9
98,9
4,5
0,3
2,5
0.5
1939,4

Caracterizarea apei minerale: carbogazoasă, bicarbonatată, clorosodic
calcică, magneziană, slab feruginoasă cu radioactivitate – izotonă.
CO2 1,9 Fe 0,0045 M 9,4 HCO3 59 CL 40/ Na 71 Ca 18 Mg.6
Indicaţii terapeutice: gastrite cronice hipoacide, stomac operat, constipaţii habituale, diskinezii, colecistatonii cronice.
*
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O.J.T. BISTRIŢA-NĂSĂUD
I.B.C.T. Sângeorz-Băi

Izvorul nr. 2
Examen fizic:
– Temperatura apei = 17 grade C
– PH = 7,58
– Densitatea = 1,0098
– Rezistivitate elect. = 69,09
– Punct crioscopic = 0,428
– Conductivitate elect. = 1,4.10
– Presiune osmotică = 5,154
– Radioactivitate = abs.
– Debit în 24 ore = 65.870 1.
Compoziţia chimică a apei
Conţinutul la 1 litru apă
A
- Clor
N
- Brom
I
- Iod
O
- Nitric
N
- Nitros
I
- Sulfuric
- Bicarbonic
C
- Sodiu
A
- Potasiu
T
- Litiu
I
- Amoniu
O
- Calciu
N
- Magneziu
I
- Fier
- Mangan
- Aluminiu
Acid metasicilic
Acid metatitanic
Acid metaboric
Amidogen
Substanţe organice
Bioxid de carbon
Mineralizare totală

mg./1
ClBrINO3 NO2 SO4 HCO3 Na+
K+
Li+
NH4
Ca++
Mg++
Fe++
Mn++
Al+++
H2SIO3
H2TiO3
HBO2
NH2
O2
CO2
11.998

1950,3
5,0
absent
0,5
absent
4,1
5.002,4
2.177,5
200,0
0,3
absent
572,9
102,3
7,0
absent
0,3
68,8
0,13
176,5
absent
2,0
1729,3

Caracterizarea apei minerale: bicarbonatată, clorurată, sodică, calcică,
carbogazoasă, slab feruginoasă, magneziană – izotonă.
CO2 1,9 Fe 0,0045 M 9,4 HCO3 59 CL 40/ Na 71 Ca 18 Mg.6
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Indicaţii terapeutice: gastroduodenite cronice, enterocolite, diskinezii
biliare, reumatism cronic, băi minerale, irigaţii şi microclisme.
*
O.J.T. BISTRIŢA-NĂSĂUD
I.B.C.T. Sângeorz-Băi

Izvorul nr. 3
Examen fizic:
– Temperatura apei = 13 grade C
– Debit în 24 de ore = 2186 1
– PH = 6,762
– Radioactivitate = 0,55 M.C. /1
1,51 U.M./14
Compoziţia chimică a apei
Conţinutul la 1 litru apă
A
- Clor
N
- Brom
I
- Iod
O
- Nitric
N
- Nitros
I
- Sulfuric
- Bicarbonic
C
- Sodiu
A
- Potasiu
T
- Litiu
I
- Amoniu
O
- Calciu
N
- Magneziu
I
- Fier
- Mangan
- Aluminiu
Acid metasicilic
Bioxid de carbon
Mineralizare totală

mg./1
ClBrINO3 NO2 SO4 HCO3 Na+
K+
Li+
NH4
Ca++
Mg++
Fe++
Mn++
Al+++
H2SIO3
CO2
11.206

1784,89
2,9
urme
0,5
0,2
2,4
4651,2
2143,5
145,5
0,1
5,9
425,1
97,2
3,0
0,2
0,8
60,7
1882,7

Caracterizarea apei minerale: apă carbogazoasă, bicarbonatată, clorurată, sodică, calcică, magneziană, slab feruginoasă, cu radioactivitate – izotonă.
CO21,9 Fe 0,0014 M 9,3 HCO3 60 CL 40/ Na 74 Ca 17 Mg.6
Indicaţii terapeutice: colecistatonii, colite cronice, gastrite cronice,
hepato-colecistite.
*
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O.J.T. BISTRIŢA-NĂSĂUD
I.B.C.T. Sângeorz-Băi

Izvorul nr. 4
Examen fizic:
– Temperatura apei = 15 grade C
– Debit în 24 de ore = 4630 litri
– Radioactivitate = 8,9 M. CU. /1
24,47 U.M./1
Compoziţia chimică a apei
Conţinutul la 1 litru apă
A
- Clor
N
- Brom
I
- Iod
O
- Nitric
N
- Nitros
I
- Sulfuric
- Bicarbonic
C
- Sodiu
A
- Potasiu
T
- Litiu
I
- Amoniu
O
- Calciu
N
- Magneziu
I
- Fier
- Mangan
- Aluminiu
Acid metasicilic
Acid metaboric
Amidogen
Bioxid de carbon
Mineralizare totală

mg./1
ClBrINO3 NO2 SO4 HCO3 Na+
K+
Li+
NH4
Ca++
Mg++
Fe++
Mn++
Al+++
H2SIO3
BO2H
NH2
CO2
10.618

1766,4
absent
0,13
1,2
absent
3,3
4.575
2.126,4
151,2
1,8
absent
456,3
63,7
0,46
3,7
urme
51,2
125,7
absent
1290,6

Caracterizarea apei minerale: apă bicarbonatată, clorurată, sodică, calcică, magneziană, carbogazoasă, slab feruginoasă, cu radioactivitate – izotonă.
Indicaţii terapeutice: ulcer gastric şi duodenal, diabet zaharat, colopatii
cronice.
*
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O.J.T. BISTRIŢA-NĂSĂUD
I.B.C.T. Sângeorz-Băi

Izvorul nr. 5
Examen fizic:
– Temperatura apei = 14 grade C
– Debit în 24 de ore = 570.1
– Radioactivitate = 10,97 M. CU. /1
29,97 U.M./1
Compoziţia chimică a apei
Conţinutul la 1 litru apă
A
- Clor
N
- Brom
I
- Iod
O
- Nitric
N
- Nitros
I
- Sulfuric
- Bicarbonic
C
- Sodiu
A
- Potasiu
T
- Litiu
I
- Amoniu
O
- Calciu
N
- Magneziu
I
- Fier
- Mangan
- Aluminiu
Acid metasicilic
Acid metaboric
Amidogen
Bioxid de carbon
Mineralizare totală

mg./1
ClBrINO3 NO2 SO4 HCO3 Na+
K+
Li+
NH4
Ca++
Mg++
Fe++
Mn++
Al+++
H2SIO3
BO2H
NH2
CO2
10.741

1742,5
0,04
0,07
2,5
absent
2,7
4.514
2.100
207,4
0,45
absent
444,3
51,2
2,6
absent
0,32
55,5
110,0
0,64
1496,4

Caracterizarea apei minerale: apă bicarbonatată, clorurată, sodică, calcică, magneziană, carbogazoasă, slab feruginoasă, cu radioactivitate – izotonă.
Indicaţii terapeutice: hepatite cronice, gastrite cronice hipoacide,
anemii soc. feriprive, diverse forme de alergie.
*
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O.J.T. BISTRIŢA-NĂSĂUD
I.B.C.T. Sângeorz-Băi

Izvorul nr. 6
Examen fizic:
– Temperatura = 15 grade C
– PH = 6,5
– Debit de apă în 24 de ore = 85.000 litri
Compoziţia chimică a apei
Conţinutul la 1 litru apă
A
- Clor
N
- Azotaţi
I
- Azotiţi
O
- Sulfaţi
N
- Fosfaţi
I
- Bicarbonaţi
C
- Calciu
A
- Magneziu
T
- Sodiu
I
- Potasiu
O
- Amoniu
N
- Fier
- Mangan
- Bioxid de carbon
– Rezidiu fix

mg./1
ClNO3
NO2
SO4 PO4 HCO3 Ca+++
Mg++
Na++
K+++
NH4++
Fe++
MN++
CO2
7530,00

2000,0
lipsă
0,0007
12,30
absent
4880,0
263,30
237,60
2253,50
374,00
lipsă
10,35
1,38
1496,00

Caracterizare: apă bicarbonatată, clorurată, sodică, calcică, magneziană, carbogazoasă, hipotonă – atermală.
Indicaţii terapeutice: colite cronice, colecistite cronice, dischinezii
biliare, litiază biliară, diabet zaharat, ulcer gastric şi duodenal, gastrite cronice
şi hiperacide, sindroame alergice.
*
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O.J.T. BISTRIŢA-NĂSĂUD
I.B.C.T. Sângeorz-Băi

Izvorul nr. 7
Examen fizic:
– Temperatura = 15 grade C
– PH = 6,5
– Debit de apă în 24 de ore = 22.180 litri
Compoziţia chimică a apei
Conţinutul la 1 litru apă
A
- Clor
N
- Brom
I
- Iod
O
- Sulfuric
N
- Nitric
- Nitros
- Bicarbonic
C
- Sodiu
A
- Potasiu
T
- Litiu
I
- Amoniu
O
- Calciu
N
- Magneziu
I
- Fier
- Mangan
- Aluminiu
- Acid metasilicic
- Acid metaboric
- Bioxidul de carbon
- Mineralizare totală

mg./1
ClBrISO4 NO3
NO2
HCO3
Na+
K+
Li+
NH4+
Ca++
Mg++
Fe++
MN++
Al+++
H2SIO3
HBO2
CO2
8.9062

1.3475
urme
absent
0,0154
absent
absent
4.8075
2.357
–
0,004
0,137
0,090
0,001
–
0,033
–
0,110

Caracterizare: bicarbonatată, clorurată, sodică, calcică, magneziană.
Indicaţii terapeutice: ulcer gastric şi duodenal, cistopielite, microlitiază
renală, diateza urică.
*
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O.J.T. BISTRIŢA-NĂSĂUD
I.B.C.T. Sângeorz-Băi
Izvorul nr. 8
Date fizice:
– Temperatura apei = 14 grade C
– Debit de apă în 24 de ore = 36.000 litri
– PH = 7,66
– Presiune osmotică = 5,467 atmosfere.
Compoziţia chimică a apei
Conţinutul la 1 litru apă
A
- Clor
N
- Brom
I
- Iod
O
- Nitric
N
- Nitros
- Sulfuric
- Bicarbonic
C
- Sodiu
A
- Potasiu
T
- Litiu
I
- Amoniu
O
- Calciu
N
- Magneziu
- Fier
- Mangan
- Acid metasilicic
- Acid metaboric
- Bioxidul de carbon
- Mineralizare totală

mg./1
ClBrINO3
NO2
SO4
HCO3
Na+
K+
Li+
NH4+
Ca++
Mg++
Fe++
MN++
H2SIO3
HBO2
CO2
11538,6

2102,9
0,1
urme
1,1
absent
4,2
4514,0
2311,5
132,8
0,5
absent
502,6
49,4
7,1
0,5
16,8
29,3
1865,6

Caracterizare: apă bicarbonatată, clorurată, sodică, slab calcică, carbogazoasă, hipotonă.
Indicaţii terapeutice: gastrite cronice, gastroduodenite, ulcer gastric şi
duodenal.
*
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O.J.T. BISTRIŢA-NĂSĂUD
I.B.C.T. Sângeorz-Băi

Izvorul nr. 9
Date fizice:
– Temperatura = 15 grade C
– PH = 6,5
– Debit de apă pe 24 de ore = 85.000 litri
Compoziţia chimică a apei
Conţinutul la 1 litru apă
A
- Clor
N
- Azotaţi
I
- Azotiţi
O
- Sulfaţi
N
- Fosfaţi
- Bicarbonaţi
C
- Calciu
A
- Magneziu
T
- Sodiu
I
- Potasiu
O
- Amoniu
N
- Fier
- Mangan
- Bioxidul de carbon
- Rezidiu fix

mg./1
ClNO3
NO2
SO4
PO4
HCO3
Ca++
Mg++
Na++
K++
NH4
Fe++
Mn++
CO2
7530,00

2000,0
lipsă
0,0007
12,30
absent
4880,0
263,30
237,60
2253,50
374,00
lipsă
10,35
1,38
1496,00

Caracterizare: apă bicarbonatată, clorurată, sodică, calcică, magneziană, carbogazoasă, hipotonă – atermală.
Indicaţii terapeutice: colite cronice, colecistite cronice, dischinezii
biliare, litiază biliară, diabet zaharat, ulcer gastric şi duodenal, gastrite cronice
hiperacide, sindroame alergice.
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SÂNGEORZUL ROMÂN BALNEAR RESORT
– Abstract –
If the therapeutic action of the mineral waters and of the climate in the region
was discovered by the original inhabitants of the Sângeorzul Român locality and
subsequently was validated by different scientific studies, the modernization of the
Sângeorzul Român balneal resort is undoubtedly linked to the name of doctor Andrei
Monda, born in Bistriţa Bârgăului and who will come to this locality at the end of the
19th century. After 1970, the resort will experience the most spectacular development
after the building of two healthcare resorts belonging to the Hebe Hotel (900 beds)
and the UGSR Complex (600 beds). After 1989, Sângeorz-Băi resort decades from a
balneal, touristic and economic point of view, despite the conservation of the therapeutic valences of its natural resources.

LA STATION BALNÉAIRE DE SÂNGEORZUL ROMÂN
– Résumé –
Si l’action thérapeutique des eaux minérales et du climat de la localité Sângeorzul
Român a été découverte par la population indigène et validée par des études scientifiques, la modernisation des thermes de Sângeorzul Român est sans doute liée au
nom du médecin Andrei Monda, né à Bistriţa Bârgăului et qui fixera sa résidence à
Sângeorzul Român vers la fin du XIXème siècle. Après 1970, la station connaîtra le
développement le plus spectaculaire par la construction des deux bases de traitement
à l’Hôtel « Hebe » (900 lits) et au Complexe UGSR (600 lits). Pendant la période après
1989, la station de Sângeorz-Băi baisse du point de vue thermal, touristique et économique, malgré la conservation des valences thérapeutiques de ses ressources naturelles.
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1. Dr. Andrei Monda (1838–1924)
(Vereş S., Ulei pe pânză, Viena – 1886)

2. Intelectuali din Sângeorzul Român – 1900.
Pl. I
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1. Agenda medicului Andrei Monda.

2. Medicii Comitatului Bistriţa-Năsăud, împreună cu
familiile, la o serbare câmpenească –1910.
Pl. II

273
https://biblioteca-digitala.ro

Mircea Gelu BUTA

1. Sângeorzul Român, 1910 – Vilele Dr. Andrei Monda şi Dr. Teofil Tanco.

2. Sângeorzul Român, 1918 – Familia Dr. Rafila şi Andrei Monda.
Pl. III
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1. Sângeorzul Român, 1920 – Dr. Andrei Monda şi soţia Rafila (n. Şandor).

3. Sângeorzul Român, 1928 – Ioana Şimon, Av. Ioan Monda, Georgeta Velican (n.
Şandor), Av. Camil Velican, Rafila Monda (n. Şandor), ...., Elena Giurgiuman (nepoată).
Pl. IV
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1. Sângeorzul Român, 1930 – Terasa Hotelului „Hebe”.

2. Staţiunea Sângeorzul Român – mijlocul sec. al XX-lea
Pl. V
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1. Sângeorzul Român – mijlocul sec. al XX-lea

2. Sângeorzul Român – Pavilion de fizioterapie.
Pl. VI
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1. Sângeorzul Român – mijlocul sec. al XX-lea.

2. Casa familiei Dr. Andrei şi Rafila Monda, Piaţa Unirii, Bistriţa.
Pl. VII
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1. Cavoul fam. Dr. Andrei şi Rafila Monda, Cimitirul românesc din Bistriţa.

2. Comercializarea apei minerale de la Sângeorz-Băi.
Pl. VIII

279
https://biblioteca-digitala.ro

Mircea Gelu BUTA

1. Sângeorz-Băi, 1966 – Dr. Nicolae Pop, As. Maria Pop.

2. Sângeorz-Băi, 1973 – Dr. Ioan Piciu, As. Cătălina Lupşor,
Dr. Rudolf Sinai, As. Ligia Pop.
Pl. IX
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1. Vizita delegaţiei chineze la Policlinica Balneară Sângeorz-Băi – 1975.

2. Sângeorz-Băi, 1976 – Dr. Vasile Szekely, As. Cătălina
Ciociu, As. Ligia Pop, As. Cătălina Taugner.
Pl. X
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1. Sângeorz-Băi, 1980 – Dr. Ilie Hampu,
As. Victoria Moldovan (dreapta).

2. Grupul vocal „Hebe”, al asistentelor medicale
Policlinica Balneară Sângeorz-Băi – 1982.
Pl. XI
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1. Sângeorz-Băi, 2003 – Medic-şef Dr. Mira Marton, Dr. Silviu Floroaie,
Dr. Elena Popa, Dr. Floarea Moalfă (de la dreapta la stânga).

2. Sângeorz-Băi – Cantina Parc şi Vila 13.
Pl. XII
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1. Sângeorz-Băi – Hotel „Hebe” (900 locuri).

2. Sângeorz-Băi – Complexul UGSR (600 locuri).
Pl. XIII
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1. Sângeorz-Băi – Izvoarele 1, 3, 6.

2. Sângeorz-Băi – Izvoarele 7, 8.
Pl. XIV
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„RĂMÎN MEREU ACELAŞI DEVOTAT PRIETEN…”
– CORESPONDENŢĂ PROFESOR OCTAVIAN
RULEANU CĂTRE PROFESOR NAE ANTONESCU
Călin-Emilian CIRA
Corespondenţa este o sursă istorică importantă pentru cunoaşterea
vieţii şi activităţii celor care s-au folosit de acest mod de comunicare, precum
şi a evenimentelor evocate în momentul redactării. Acest lucru reiese şi din
scrisorile pe care profesorul Octavian Ruleanu le-a adresat prietenului său profesorul Nae Antonescu, în care sunt prezentate aspecte atât din viaţa personală
cât, mai ales, din viaţa culturală a judeţului Bistriţa Năsăud. Scrisorile provin
din Fondul Nae Antonescu, Corespondenţă (cota 6970/ dosarele I-VI) al Bibliotecii
Centrale Universitare „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca.
Octavian Ruleanu s-a născut la Năsăud, în 8 septembrie 1910. A urmat
cursurile Liceului Grăniceresc „George Coşbuc” din localitatea natală iar apoi
a studiat la Facultatea de Litere şi Filosofie din Cluj. După încheierea studiilor, „a fost profesor la Liceul «Mihai Eminescu» din Satu Mare, profesor şi
îndrumător al şcolilor româneşti din Banatul Sârbesc (Iugoslavia), refugiat în
perioada 1940–1945 în Vechiul regat, ocupând un timp misiunea de secretar
al Ministrului Educaţiei Naţionale, Ştefan Voitec. Revenit după război în
Năsăudul natal, va reînvia învăţământul pedagogic năsăudean, ca director al
Şcolii Normale. Până când «binevoitori invidioşi şi certaţi cu bunul simţ» l-au
târât prin noroi reclamându-l la Partid, pentru greşeli pe care nu le-a făcut.
După care a fost destituit din funcţie şi transferat la Liceul «George Coşbuc»
unde, timp de aproape două decenii, a dat cu pasiune, dăruire şi perseverenţă
măsura pregătirii şi talentului domniei sale”1. La Satu Mare a fost redactor al
revistei „Afirmarea”, care a apărut între anii 1936–1940. La Năsăud, pe lângă
activitatea didactică, a continuat şi pe aceea de publicist şi cercetător. De asemenea, a avut un rol important în reînfiinţarea revistei „Arhiva Someşană”. În
anul 1993, la 5 noiembrie, profesorul Octavian Ruleanu a trecut la cele veşnice.
Nae Antonescu s-a născut în data de 18 decembrie 1921, la Terebeşti.
Şi-a început studiile la Şcoala Normală din Oradea, între anii 1936–1940, şi le-a
încheiat la Bucureşti, unde s-a refugiat în urma trecerii zonei de Nord-Vest a
1

Ioan Lăpuşneanu, Octavian Ruleanu – omul, profesorul, scriitorul, în „Mesagerul”, http://www.
mesagerul.ro/2010/09/08/octavian-ruleanu-omul-profesorul-scriitorul, consultat în data 4.04.2017.
Vezi şi Teodor Tanco, Dicţionar literar 1639–1997 al jud. Bistriţa-Năsăud, Editura Virtus Romana
Rediviva, Cluj-Napoca, 1998, pp. 317–319.
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Transilvaniei sub stăpânirea statului maghiar. În anul 1949 a absolvit Facultatea
de Litere şi Filosofie din Cluj, iar între 1955–1958 a urmat cursurile (fără frecvenţă) la Institutul de Ştiinţe Economice din Bucureşti2. Datorită faptului că a
fost un susţinător al politicilor naţional-ţărăniste, în timpul regimului comunist
a fost arestat. A fost profesor la şcoala din Terebeşti şi, o perioadă, director.
A avut preocupări legate de istoria presei şi a literaturii publicând studii în
reviste literare, dintre care menţionăm: Steaua, Tribuna, Convorbiri literare,
Viaţa Românească, Limbă şi Literatură. Dintre cărţile sale amintim: Scriitori uitaţi
(Editura Dacia, 1980), Reviste literare conduse de Liviu Rebreanu (Editura Minerva,
1985), Revista „Jurnalul Literar” (Editura Timpul, 1999), Reviste literare interbelice
(Editura Dacia, 2001), Scriitori şi reviste literare din perioada interbelică (Editura
Convorbiri Literare, 2001), Reviste din Transilvania (Editura Biblioteca Revistei
Familia din Oradea, 2001):
I.
Stimate prietene,
Am rămas deosebit de impresionat de gestul făcut de dta. Primirea
„Paginilor maramureşene”3 m-a încîntat nespus. Întîi, pentru că ele mi-au
adus ceva din farmecul unei tinereţi pline de avînt şi atît de repede trecute în
uitare. Un oarecare regret, poate tardiv, mi-a pus în lumină trecerea atîtor ani,
fără vreun folos în acest domeniu de activitate. Dar, niciodată nu-i prea tîrziu.
Aceasta e o consolare.
În al doilea rînd îţi mulţumesc mult pentru caldele şi vibrantele cuvinte
despre „Afirmarea”4. Din cele scrise de dta de abia acum, în curgerea anilor, îmi
pot da seama cîtă energie tinerească s-a depus în acel timp, fără să ne gîndim
că într-adevăr a fost o muncă modestă, dar utilă. Eu te felicit pentru activitatea dtale prodigioasă în acest domeniu puţin cercetat al revuisticii din trecut.
Am ferma credinţă că odată cu noua reînviere a Sătmarului, cînd va redeveni
municipiu, aşa cum a fost şi în anii tinereţii mele, şi dta vei avea un rol din ce
în ce mai hotărîtor în viaţa culturală de-acolo. Terebeştii cred că vor fi în jud.
Satu-Mare.
Te rog ca şi în viitor să nu mă uiţi. Poate vom avea ocazia să ne reîntîlnim şi personal, deoarece au fost aşa de scurte clipele în care am stat de vorbă
la Centenarul Coşbuc.
Eu îţi doresc mult spor în continuare, în munca literară ce o depui. Te
voi ţine la curent şi cu ceea ce vom mai face noi pe aici. Umblăm, ca în acest an,
2

3
4

Nae Antonescu, Din presa sătmăreană de altădată, Satu Mare, Ed. Citadela, 2013, p 7. Vezi şi Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu, Dicţionarul Scriitorilor Români A-C, Editura Fundaţiei
Culturale Române, Bucureşti, pp. 95–96.
Nae Antonescu, Revista Afirmarea în „Pagini Maramureşene”, 1967, pp. 81–87.
Revistă de cultură publicată la Satu Mare între anii 1936–1940. Redactori: Constantin Gh.
Popescu şi Octavian Ruleanu.
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să reînviem vechea revistă năsăudeană istorico-culturală „Arhiva Someşană”5.
Deşi ea a avut un profil oarecum local, totuşi se pot găsi multe motive de scris
şi de pe meleagurile Sătmarului. Printre năsăudenii care au trăit acolo este şi
Dariu Pop6. Noi avem obligaţia de a-i evoca personalitatea. Poate ne poţi da un
ajutor.
Te voi ţine la curent cu tot ceea ce vom întreprinde. Să fii convins că am
pentru dta o profundă afecţiune de prietenie de care mă simt onorat.
Cu aceleaşi bune gânduri şi doriri de bine.
Noul şi totuşi vechiul
27 ianuarie 1968
Oct. T. Ruleanu
Năsăud. Str. V. Micle 10
(Cota Ms.6970/I).

5

6

Revistă de istorie şi cultură publicată la Năsăud. Prima serie a apărut între anii 1924 şi 1940, a
doua serie în perioada 1972–1977, iar a treia din anul 2001.
Dariu Pop (n. 16 aprilie 1887 – m. 20 martie 1965). Scriitor. Dintre cărţile sale amintim: Ionel
copil de trupă, Turda, Tipografia Potaisa; În ultimul moment, Satu Mare, Presa Liberă, 1932 (vezi
Teodor Tanco, op. cit., pp. 283–284).
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Foto: scrisoarea din data de 27 ianuarie 1968

II.
Anul Nou 1969
Iubite amice,
Te rog mult să ierţi tăcerea îndelungată. Nici eu nu-mi pot da seama.
Probabil noile schimbări cu judeţul, obligaţiile multiple avute. În orice caz
doresc să reluăm firul.
Noul an 1969 sîntem siguri că ne va aduce surprize plăcute în toate.
Doresc ca el să-ţi aducă satisfacţii din ce în ce mai mari şi mai valoroase pe
măsura puterii dtale de muncă pe care o apreciez în mod deosebit. Sînt sigur că
1969 îţi va aduce şi bucuria meritată de a-ţi vedea primul volum tipărit.
Doresc de asemenea ca prietenia noastră să se cimenteze mereu astfel
ca vigoarea dtale tinerească să impulsioneze şi munca unui vârstnic îndrăgostit
de scris şi de frumos, dar atît de puţin realizat din multe şi nenumărate motive.
Îţi urez sănătate, fericire, noroc şi succese foarte mari în munca scrisului.
Acelaşi vechi (mă pot numi astfel) amic,
Oct. Ruleanu
29. XII.–1968
Năsăud
str. V. Micle 10
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(Cota Ms.6970/II).
III.
29 XII 1971
Năsăud
Str. V. Micle 10
Dragă Nae,
Deşi ne scriem cam rar, totuşi momentele festive ne amintesc că avem
obligaţii ce nu se pot uita.
Vreau să-ţi mulţumesc din suflet pentru tot ce faci în evocarea
Sătmarului din trecut, precum şi pentru menţiunile făcute la persoana mea (mă
gîndesc la frumoasa şi competenta evocare a „Abecedarului”7 şi a „Paginilor
literare”8).
Nu ştiu cum mai staţi voi cu Societatea de ştiinţe filologice, dar noi nu
stăm nicicum. O dată cu judeţul ea a încetat efectiv să mai existe. Scindarea
a fost în defavorul nostru, deoarece aici la noi trăim prin istorie şi cultură. A
aborda numai fenomenul literar aici înseamnă a te preocupa de metodica şcolară, ceea ce facem suficient în cercurile pedagogice şi în colectivele de catedră.
În judeţ o mai ducem greu şi cu publicaţiile. Ziarul „Ecoul”9 nu ne sprijină, „Arhiva Someşană” proiectată de noi a fost restrînsă pînă la imposibilitatea de apariţie, iar prietenul nostru bun şi animatorul cercetărilor, fratele
Anton Coşbuc10, s-a prăpădit în noiembrie acesta. Acum mai încercăm ceva cu
„Vatra”11 de la Tg. Mureş. Redactorii de acolo au fost la noi acum cîteva zile la
o şezătoare literară şi ne-au promis sprijinul.
Acestea sînt perspectivele pe 1972. Noi îţi dorim ţie şi familiei tale
dragi, un an şi mai bogat în succese, cu multă sănătate şi nenumărate bucurii.
„La mulţi şi fericiţi ani”
Te îmbrăţişez cu drag,
Octav T. Ruleanu
(Cota 6970/IV).

7

8

9
10

11

Revistă literară care a apărut la Brad între 11 mai–22 iunie 1933 apoi la Turda în perioada 29
iunie 1933–25 martie 1934.
Revistă literară apărută la Turda (bilunar 15 mai 1934–30 decembrie 1937), iar între ianuarie
1937-sept-dec. 1943 lunar.
Ziar care a apărut la Bistriţa între anii 1968–1989 (vezi Teodor Tanco, op. cit., pp.147–148).
Anton Coşbuc (n. 20 decembrie 1904 – m. 5 noiembrie 1971) – A publicat numeroase articole
şi studii în revistele năsăudene „Vatra” şi „Arhiva Someşană”.
Revistă de cultură, apare din 1971 la Tîrgu-Mureş.
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IV.
Dragă Nae,
Cred că nu te superi dacă scriu aşa de rar. Să fii însă încredinţat că oridecîteori dai semne de viaţă eu mă bucur enorm de mult şi-ţi sînt recunoscător.
Am primit la timp cu mulţumiri publicaţiile voastre ale Casei Corpului
didactic şi drept să spun mă bucur nespus de mult. Mai întîi pentru că nu mă
dai uitării, apoi fiindcă mai ţin astfel legătura cu Sătmarul, care mi-a fost foarte
drag şi în care am trăit momentele fericite ale tinereţii, iar în al treilea rînd
deoarece judeţul nostru încă n-a realizat mai nimic din ceea ce ar trebui să
înfăptuiască. Nu ştiu dacă mă crezi sau nu, dar noi aici nu facem prea multe.
Bistriţenii ne neglijează pe noi cei de la Năsăud. Casa Corpului din Bistriţa se
mărgineşte la activităţi interne şi locale (fără judeţeni). Noi am încercat aici la
Năsăud să reînviem vechea „Arhivă Someşană”, dar unii de la judeţ ne pun
piedici, în sensul că nu trebuie să avem colaborări extrajudeţene, că nu e bine
să publicăm studii evocatoare de personalităţi locale. De asemenea şi cei de la
„Ecoul” nu ne sprijină şi-atunci nu mai facem nimic. Societatea de ştiinţe filologice a murit, pentru că nici Bistriţa nu face nimic. În felul acesta ne-au izolat
complet.
Vorbind de „Arhiva Someşană”, precizez că aveam şi eu acolo un articol
omagial privind activitatea regretatului meu prieten Vasile Scurtu12, fost şi el
profesor şi om de valoare al Sătmarului. Cum aceştia ai noştri nu admit asemenea articole apelez la tine şi te rog să-mi comunici, dacă nu ar intra cumva
la voi în „Pagini sătmărene” întrucît e legat şi de Satu Mare. Ţin la publicarea
acestui articol pentru memoria prietenului şi pentru familia lui care ţine mult
la eternitatea figurii lui în chip oricît de modest.
M-ar bucura mult să se poată face ceva. N-aş dori să am discuţii cu cei
de aici în faţa cărora nu mă milogesc. Cred că voi primiţi şi colaborări externe.
În orice caz te rog să mă anunţi.
Pînă atunci rămîn cu acelaşi cald şi prietenesc salut amical,
Al tău cu drag şi dor,
Oct. Ruleanu
12. IV. 1972
Năsăud
str. V. Micle 10
(Cota 6970/IV).

12

Vasile Scurtu – (n. 15 mai 1906, Parva – m. 19 septembrie 1968, Cluj; 1952–1954 condamnat,
fără a fi judecat). Lingvist, folclorist. Lucrarea Termenii de înrudire în limba română (1966) a fost
premiată de Academia Română cu premiul „Timotei Cipariu”.
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V.
Dragul meu Nae,
Nu-mi pot ierta faptul că am tăcut atît de mult, fără să ştim unul de
altul. Probabil am tăcut fiind absorbit încă din vară de pregătirea (mai mult
psihologică) trecerii mele la pensie. Să ştii că sînt acum pensionar la casa mea,
cu liniştea exterioară asigurată şi cu o pensie exact cît salarul de acum al categoriei mele.
Avem atîtea de vorbit că nici nu ştiu cu ce să încep. Voi porni prin
a te felicita pentru activitatea ta publicistică, de apariţia volumului îngrijit şi
prefaţat de tine privind poezia lui G. Boldea13 (de care n-am făcut rost, căci n-a
venit pe aici). De cele scrise de tine despre Papilian, în „Tribuna”14, despre studiul din „Steaua”15 cu completări la bibliografia „Gîndului românesc” şi chiar
despre menţiunea cărţii „Virtus Romana Rediviva”16 (etc.)
Am aflat apoi prin prietenul Ion Costan17 (de la Bucureşti) care a stat
aici în vară şi care a fost pe la Satu-Mare, că proiectata publicaţie „Afirmarea”
a căzut. Păcat. Poate că mă vei lămuri tu mai bine.
Noi am scos – cu chin cu vai – în vara aceasta primul volum din „Arhiva
Someşană”, tipărit în condiţii superioare, dar plin de greşeli de tipar, deşi am
făcut corecturile. Am să ţi-l trimit şi eu în curînd. Am făcut şi noi ce-am putut.
Personal lucrez acum la un studiu despre vechea „Arhivă someşană”
şi despre alţi cărturari năsăudeni. Dar vreau să revin şi la uneltele literare, în
măsura în care disponibilităţile sufleteşti şi reluarea meşteşugului (mai greu
acum) îmi va permite. În orice caz să ştii că este extraordinar de mulţumitor,
faptul de a te şti liber (într-un anumit sens), de a nu merge la serviciu, de a
nu-ţi face nervi, de a nu face lucruri nedorite de tine şi la poruncă, de a-ţi
aranja viaţa cu voinţa şi dorinţa proprie. Reversul constă însă în faptul că anii
te apasă greu şi că nu trebuie să uiţi de efortul necesar pentru apărarea sănătăţii împotriva bolii ce se numeşte bătrîneţe. Îţi pui în plan atîtea lucruri că nu
pridideşti să le faci. Tot ce am amînat o viaţă întreagă de activitate salariată,
vreau să realizez acum. Deci nu există plictiseală şi nici regretul de a te fi despărţit de slujbă.
Deşi ştiu că eşti foarte ocupat scrie-mi şi tu ceva noutăţi. Ce-i cu buletinul vostru ştiinţific (unde urma să apară articolul meu despre Scurtu)?
Ce planuri mai aveţi? Ce perspective? Doresc mult să nu mă rup de
Satu Mare şi să nu pierdem contactul.
13
14
15

16

17

Este vorba de volumul Versuri, Editura Meridiane, 1973.
Vezi Nae Antonescu, V. Papilian, Animatorul în „Tribuna”, Anul XVII, 13 sept. 1973, p. 4.
Vezi Nae Antonescu, Comentar la bibliografia «Gîndului românesc» în „Steaua”. Revista bilunară
a Uniunii Scriitorilor, Anul XXIV, Serie Nouă, 1–5 Octombrie 1973, p. 28, 36.
Este vorba de volumul lui Teodor Tanco, Virtus Romana Rediviva. Însemnări şi portrete, Bistriţa,
1973.
Ion Costan (n. 1911 – m. 1987) – preot greco-catolic, publicist, fondator al revistei „Solia”
publicată la Rebrişoara, profesor la Bucureşti.
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Doresc să ai multă sănătate şi noroc în toate, sărutări respectuoase de
mîini dnei, îmbrăţişări familiei şi cele cuvenite tuturor cunoscuţilor.
Rămîn mereu acelaşi devotat prieten
Octav Ruleanu
25-X. 1973
Năsăud
str. Veronica Micle 10
telefon 346
(Cota 6970/V).
VI.
Dragă Nae,
M-au bucurat mult de tot că mai dai semne de viaţă din cînd în cînd.
E bine să ne mai informăm de ceea ce facem. Iată în legătură cu „Arhiva
Someşană”. Volumul a apărut la sfîrşitul lui decembrie. La redacţie avem o
listă de cei cărora le vom trimite gratuit revista. Printre aceştia eşti şi tu. (Şi
acum să fac o paranteză. Cînd îmi scrii îi dai mereu cu dvoastră, cînd ştii bine
că la Bucureşti, la masa festivă de încheiere a sărbătorii S.S.I.F.18-ului, am băut
per-tu, deci ne-am tutuit. E drept că de-atunci au trecut cinci ani şi ceva, dar
asta se face, o dată în viaţă şi nu se uită; deci tu pentru amîndoi: e clar? – închis
paranteza).
Exemplarele nu s-au trimis încă, pe simplul motiv că lansarea lor nu
se poate face pînă nu se stabileşte preţul ei. Volumul nu s-a difuzat. Singurele
exemplare trimise au fost la organele judeţene printre care şi cei de la presă
şi radio care au anunţat apariţia. Aşteptăm de-o lună şi ceva această stabilire
şi ea nu s-a făcut încă. Aşa s-a întîmplat şi cu „Virtus Romana...”19 apărută în
noiembrie şi difuzată după anul nou. I-am făcut aici lansarea la 24 ianuarie. Am
prezentat tot eu. A ieşit bine; Tanco20 a dat peste o sută de autografe. Sunt fericit
de vorbele spuse în legătură cu aprecierile făcute persoanei mele în volum, nu
ca măgulire, ci ca un ecou drag al unor vremuri de tinereţi visătoare.
Sperăm că în zilele acestea se va soluţiona problema preţului şi astfel
vom putea onora pe prietenii noştri cu exemplarul gratuit. Colectivul de
redacţie n-a uitat că ai scris aşa de competent notiţa din „Tribuna”, despre
primul volum.

18
19

20

Societatea de Ştiinţe Istorice şi Filologice
Este vorba de volumul lui Teodor Tanco Virtus Romana Rediviva. Urme peste veacuri, Bistriţa,
1974.
Teodor Tanco (n. 22 aprilie 1925, Monor) – istoric literar, prozator, dramaturg. Dintre cărţile
sale amintim: Un om în halat vişiniu (1968); Cui îi bate inima (1970); Soldaţi fără arme (1973),
Virtus Romana Rediviva (Însemnări şi portrete) (1973) (vol. II-VII: 1974, 1977, 1981, 1984, 1987,
1993), Trilogie transilvană (1985), Prea tineri pentru amintiri (Povestiri studenţeşti) (1987), Lumea
transilvană a lui Ion Creangă (1989), Fana (1995), Sfinţi şi securişti: studii şi articole (2013).

294
https://biblioteca-digitala.ro

„Rămîn mereu acelaşi devotat prieten…”

Aş vrea să ştiu ce planuri mai ai, ce lucrezi. N-am vrea să pierdem legătura, deşi ştiu că timpul ţi-e atît de preţios. Cred că ţi-am comunicat ştirea reîntîlnirii cu Const. Gh. Popescu21, anul trecut în mai, cînd am fost la Bucureşti.
N-am prea discutat multe, fiind în treacăt pe acolo. Dacă vrei adresa lui ţi-o
pot da: str. L. Rebreanu 15, Bloc N. 3, Apart. 141, cod poştal Buc. 57, Sectorul 4.
Telefon 53.54.43.
Te-aş ruga să-mi comunici ce-i cu articolul despre Vasile Scurtu? Mai
apare sau nu? Nu de alta dar am o obligaţie faţă de Ileana Scurtu22, care a
fost aşa de drăguţă şi ne-a servit cu date. Apoi tot Ileana a donat Bibliotecii
Academiei de aici vreo 3 mii de volume care le-am adus astă vară.
Închei aici scrisoarea. Te asigur că nu peste mult timp vei primi volumul
şi sperăm că vei mai scrie despre el.
Cînd ai ceva timp liber scrie-mi. Eu voi căuta să fiu prompt cu răspunsul. Sărutări de mîini soţiei şi multe îmbrăţişări dragi celorlalţi membri ai
familiei.
Cu aceleaşi bune sentimente şi prietenie devotată
Octavian Ruleanu
8.II.1975
Năsăud
Str. V. Micle 10
(Cota 6970/V).
VII.
22 decembrie 1975
Dragă Nae,
Bine că mai sînt şi sărbători ca să mai dăm semne de viaţă. Iată au trecut
multe luni, poate peste un an de cînd nu ştiu nimic de tine şi de sătmăreni. E
drept că sînt cauze obiective, dar să sperăm şi în zile mai bune, cînd vom relua
colocviul sătmăreano-năsăudean.
Cred că şi voi acolo întîmpinaţi multe greutăţi cu scoaterea publicaţiilor. Noi aici aşteptăm aprobările de la Bucureşti pentru manuscrisele celui
de-al treilea număr al „Arhivei someşene”.
Aş vrea să ştiu cum o mai duceţi cu activitatea culturală. Ce-aţi mai
scos şi ce gînduri de viitor mai aveţi. Eu te mai urmăresc cînd apari prin revistele literare. Nu mai am „Familia” de cîţiva ani. Poate că acolo colaborezi mai
mult decît la celelalte publicaţii.
Te-am rugat şi înainte să-mi comunici dacă e posibil sau nu să apară
articolul cu Scurtu. Desigur că s-a împotmolit ca şi publicaţiile noastre. Dacă
îmi dai un răspuns precis în acest sens, atunci voi încerca să-l bag în „Arhiva
21
22

Redactor al revistei „Afirmarea”.
Soţia lui Vasile Scurtu
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Someşană” pe 1976, cînd Vasile Scurtu ar împlini 70 de ani. Deci am un motiv
să-l susţin. În acest caz aş avea nevoie să-mi trimiţi doar fotografiile, pentru că
altele nu am şi mi-ar fi mare jenă să mai cer Ilenei Scurtu altele, după ce m-am
tot lăudat cu apariţia articolului.
Acum fiind în prag de sărbători, ca tot cetăţeanul ţin şi eu să-ţi fac urări
de fericire şi bucurie pentru viitor. În primul rînd realizarea tuturor dorinţelor
familiale. (Mi se pare că încă de prin 1972 ai început munca pentru ridicarea
unei case; poate că acum e şi gata; aş fi nespus de fericit pentru realizarea
acestui mare şi unic vis omenesc). Apoi sănătate cît mai multă (niciodată nu-i
suficientă). Un an mai îmbelşugat, cu mai puţine insuccese şi supărări şi cu mai
multe satisfacţii.
Sărutări de mîini doamnei, familiei tale dragi urări de succese în muncă,
iar ţie o caldă îmbrăţişare frăţească de la Octav Ruleanu.
(Cota Ms. 6970/VI).

LETTERS FROM PROFESSOR OCTAVIAN RULEANU
TO PROFESSOR NAE ANTONESCU
– Abstract –
The paper presents several letters sent by Professor Octavian Ruleanu to his friend,
Professor Nae Antonescu. Among other things, the letters also contain interesting information about the „Arhiva Someşană” magazine or the cultural life in Bistriţa Năsăud.
The letters belong to the Nae Antonescu Fund. Correspondence (number 6970/files I-VI) of
the „Lucian Blaga” Central University Library of Cluj-Napoca.

LETTRES DE PROFESSEUR OCTAVIAN RULEAN
POUR PROFESSEUR NAE ANTONESCU
– Résumé –
Le document présente plusieurs lettres envoyées par le professeur Octavian
Ruleanu à son ami, le professeur Nae Antonescu. Parmi d’autres choses, les lettres
contiennent des informations intéressantes sur le journal „Arhiva Somesană” ou sur la
vie culturelle de Bistriţa Năsăud. Les lettres appartiennent au Fonds de Nae Antonescu.
Correspondance (numéro 6970 / fichiers I-VI) de la Bibliothèque universitaire centrale
Lucian-Blaga de Cluj-Napoca.
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PRINCIPELE CAROL ŞI ZIZI LAMBRINO
– O IUBIRE ÎNCHEIATĂ LA BISTRIŢA.
ROLUL MARIEI MARTINI ŞI SCRISORILE
COLONELULUI CONDEESCU
Paul Ersilian ROŞCA
În toamna anului 1919, Bistriţa, un oraş liniştit din Transilvania, provincie proaspăt unită cu România şi aflată în plin proces de refacere şi reaşezare după anii Primului Război Mondial, a devenit reşedinţă, timp de câteva
luni, pentru Principele Carol, moştenitorul tronului României. Acest „exil” nu
era unul întâmplător, în anii precedenţi fiind numeroase momentele de tensiune şi criză pe care tânărul prinţ le-a provocat prin aventurile amoroase şi
relaţiile sale pasagere. Casa Regală a României credea că o eventuală izolare a
lui Carol de cercurile bucureştene putea conduce la schimbarea comportamentului şi viziunii acestuia cu privire la datoria sa faţa de Ţară.
Perioada petrecută la Bistriţa este de cele mai multe ori prezentată
într-o notă de cancan, de savuroasă aventură galantă, dovadă stând şi numeroasele materiale dedicate acestei teme care au titluri pe măsură: Cuibul de
nebunii al lui Carol al II-lea de la Bistriţa. Cum s-a bucurat de exil cel mai controversat rege al României1; A avut Carol al II-lea un fiu nelegitim la Bistriţa?2 etc.
Folosind atât surse de citare cu caracter ştiinţific, cât şi pagini din istoria orală
a oraşului, aceste materiale caută să prezinte elementele picante ale unei pagini
importante din istoria urbei, Bistriţa fiind recunoscută în epocă prin liniştea şi
„nemişcarea” ei, foarte rar petrecându-se evenimente care scoteau micul burg
săsesc din rutina cotidiană. Paletei stridente de titluri i se adaugă însă şi altele,
provenind din sfera cercetărilor istorice, surselor arhivistice şi memorialistice3,
autorii propunând înţelegerea perioadei petrecute de Carol la Bistriţa din perspectiva consecinţelor pentru oraş şi zonă4.
1

2

3

4

Articol apărut în cotidianul Adevărul, ediţia online de Bistriţa, la data de 21 octombrie 2015
(consultat la 4.09.2017).
Articol apărut în cotidianul Adevărul, ediţia online de Bistriţa, la data de 13 septembrie 2011
(consultat la 4.09.2017).
Un material scurt, dar sintetic, dedicat perioadei petrecute de Carol al II-lea la Bistriţa este:
Mircea Gelu Buta, „Carol al II-lea la Bistriţa”, în Mesagerul (ediţie electronică), 7 octombrie
2010 (consultat la 4.09.2017).
Pe lângă vizibilitatea pe care a dobândit-o oraşul în lunile acelea, aspect care va reieşi din
paginile următoare, Bistriţa şi zona Năsăudului au devenit un punct major în ecuaţia militară
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Ideea realizări acestui material s-a născut în urma identificării în
Arhivele Naţionale Istorice Centrale a unor scrisori, având caracterul unor
rapoarte amănunţite, pe care colonelul Nicolae Condeescu5, adjutantul
Principelui Carol, le-a trimis Regelui Ferdinand I în mai multe rânduri, scopul
fiind acela de a-l informa cu privire la rezolvarea chestiunii Zizi Lambrino pe
perioada încartiruirii Principelui la Bistriţa.
De foarte multă vreme, viaţa amoroasă a Regelui Carol al II-lea, prea
puţin ascunsă de ochii societăţii româneşti, nu mai constituie o pagină inedită.
Istoriografia comunistă a maximizat defectele şi căderile monarhului, prezentându-le ca pe un exemplu elocvent al decăderii şi depravării societăţii presocialiste române. Şi astăzi, viaţa intimă a lui Carol al II-lea constituie unul
dintre principalele reproşuri care i se aduc monarhului român, postfactual
fiindu-ne greu să ne imaginăm cum ar fi perceput de istorie şi societate într-un
context diferit, cu o viaţă de familie exemplară sau cel puţin bine gestionată,
aşa cum au avut-o ceilalţi membri ai Casei Regale Române6.
Copilul rebel al Reginei Maria a început încă de tânăr cuceririle galante,
chiar dacă, pentru un timp, mulţi s-au temut ca tânărul prinţ să nu devină

5

6

a României, numeroasele unităţi militare înfiinţate aici pe parcursul următoarelor decenii
constituind o pagină importantă în istoria militară română, Carol al II-lea jucând şi el un rol
în acest demers. Dintre titlurile care merită a fi amintite: Col. (r.) Ioan Cordovan, „Armata
română în judeţul Bistriţa-Năsăud după Marea Unire”, în Bistriţanews (variantă electronică),
23 februarie 2014 (consultat la data de 4.09.2017); Gral. (r.) Ştefan Andreica, „Pe urmele vânătorilor de munte la Bistriţa”, în Răsunetul (ediţie electronică), 11 februarie 2012 (consultat la
data de 4.09.2017); Adrian Onofreiu, Dan Lucian Vaida, Batalionul I Grăniceresc de Gardă (1933–
1940). Contribuţii documentare, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2016.
Nicolae Condeescu (17 feb. 1876 – 11 iul. 1936), a fost un important general, adjutant regal
şi ministru de război român. Absolvent al Şcolii Militare de Infanterie (1896) şi al Şcolii
Superioare de Război (1905), N. Condeescu s-a remarcat în cursul celui de-al doilea Război
Balcanic (1913) şi al Primului Război Mondial, terminând conflagraţia mondială cu gradul de
colonel. De subliniat este faptul că în perioada războiului de reîntregire, a ocupat poziţia de
Şef al Secţiei Informaţii în cadrul Marelui Cartier General, acest lucru fiind, probabil, unul din
factorii importanţi în alegerea sa ca adjutant regal. În 1919 este ridicat la rangul de General de
brigadă şi numit de către Regele Ferdinand adjutant al Principelui Carol. În această calitate, l-a
însoţit pe moştenitorul tronului în campania din Ungaria, la Bistriţa şi în călătoria în jurul lumii
din 1920. În perioada 1928–1930 a ocupat funcţia de Şef al Casei Militare Regale, această demnitate propulsându-l în anii următori în componenţa mai multor garnituri guvernamentale. Ca
ministru de război, pe lângă activitatea strict administrativă, a jucat un rol cheie în reîntoarcerea Principelui Carol în ţară şi urcarea lui pe tron. În anul 1932 a primit funcţia de inspector general al armatei. Trebuie amintit şi faptul că a fost unul dintre fondatorii Academiei de
Ştiinţe a României şi Membru de Onoare al Academiei Române. Pentru mai multe detalii legate
de biografia lui Nicolae Condeescu, a se vedea: Dr. Alin Spânu, „Nicolae Condeescu, Şeful
Secţiei Informaţii din Marele Cartier General în Primul Război Mondial”, în Infosfera. Revistă
de studii de securitate şi informaţii pentru apărare, Nr. 4, Anul II, 2010, pp. 56–66; Dorina N. Rusu,
Dicţionarul Membrilor Academiei Române. 1866–2010, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2010.
Este cunoscut, în cercurile istoricilor şi pasionaţilor de istoria monarhiei române, faptul că şi
ceilalţi regi români sau membri ai familiei regale, poate cu excepţia Reginei Elisabeta, au avut
aventuri sau relaţii extraconjugale, dar mereu au ştiut să ţină departe de spaţiul public toate
aceste elemente ale vieţii lor private. A se vedea: Gheorghe Bodea, Viaţa lui Carol al II-lea, Ed.
Dacia, Cluj-Napoca, 2000, pp. 27–28.
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homosexual7, consecinţă a îndelungatului timp petrecut alături de preceptorul
său, Arnold Mohrlen8. Toate aceste aventuri au fost supravegheate îndeaproape de tron, luându-se măsurile necesare atunci când lucrurile deveneau
prea periculoase sau ajungeau într-o presă din ce în ce mai avidă după titluri
senzaţionale. Prima mare dragoste a prinţului a fost Ella Filitti, bună prietenă a
principesei Elisabeta, sora lui Carol. Iubirea dintre cei doi, consumată încă dinaintea primilor ani ai războiului, a fost una intensă, intervenţia Casei Regale şi
trimiterea Ellei în străinătate fiind un moment extrem de dureros pentru tânăr.
De altfel, „după plecarea „Păsăricii” (Ella Filitti), Carol s-a schimbat complet
şi cam pe atunci s-a produs catastrofa ce avea să aibă urmări atât de grave”9.
Principele Nicolae consideră că brutalitatea separării celor doi a condus, inevitabil, la aruncarea lui Carol în braţele lui Zizi Lambrino, o tânără mult diferită
de frumoasa şi manierata Ella.
Relaţia cu Zizi Lambrino reprezintă şi astăzi una dintre paginile importante ale istoriei monarhiei româneşti, problemele generate de această idilă,
materializată ulterior printr-o căsătorie şi prin naşterea unui copil, survenind
într-o perioadă extrem de dificilă pentru România. Revolta lui Carol pornea
din dorinţa lui de a trăi aşa cum îşi dorea10, iubind pe cine dorea, chiar dacă
Constituţia preciza clar cadrul vieţii familiei regale, implicit căsătoriile11.
Cei doi s-au cunoscut în toamna anului 1917, atunci când războiul era
în plină desfăşurare şi prinţul, conform statutului său, se afla angrenat în operaţiunile militare. Scurtele permisii petrecute la Iaşi i-au scos în faţă o fată care
7

8

9
10

11

Referitor la acest „pericol”, Principele Nicolae, fratele lui Carol, amintea în memoriile sale:
„Nu am o probă tangibilă a influenţei nefaste a lui Mohrlen asupra lui Carol, viitorul Carol
al II-lea al României, totu-i doar prezumţie. Eram îngrijoraţi că Mohrlen l-ar putea iniţia în
practicarea homosexualităţii; acesta a recunoscut, de altfel, că era tare tulburat când îl vedea
pe Carol îngenuncheat pentru rugăciunea zilnică. Totuşi, părinţii mei au luat foarte în serios
declaraţiile doctorilor”. Prinţul Nicolae de Hohenzollern, În umbra Coroanei României, Ed.
Moldova, Iaşi, 1991, p. 40.
Arnold Mohrlen, homosexual notoriu şi republican declarat a avut o mare influenţă asupra
lui Carol, ajungând să-l convingă în mare măsură pe tânărul prinţ de frumuseţile ideilor socialiste, republicane şi antimonarhice. Astfel, Carol dorea să-şi trăiască viaţa de vreme ce, în
mai puţin de 20 de ani, România urma să devină republică, această percepţie fiind probabil unul dintre factorii care au stat la baza numeroaselor ameninţări şi renunţări la tron pe
care Principele Carol le-a avut până în 1930. Un portret complex al lui Arnold Mohrlen în:
Paul D. Quinlan, Regele Playboy. Carol al II-lea al României, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2008,
pp. 32–35. Despre influenţa lui A. Mohrlen a se vedea şi Cristian Preda, Rumânii fericiţi: vot şi
putere de la 1831 până în prezent, Ed. Polirom, Iaşi, 2011 şi Bruce Benderson, The Romanian: Story
of an Obsession, Jeremy P. Tarcher/Penguin, 2006.
Prinţul Nicolae de Hohenzollern, În umbra Coroanei României, Ed. Moldova, Iaşi, 1991, p. 42.
„Ştiu bine că în 20 de ani România, ca toate celelalte ţări, va fi republică; de ce să fiu împiedicat
atunci să trăiesc cum vreau?” – Ioan Scurtu, Monarhia în România: 1866–1947, Ed. Danubius,
Bucureşti, 1991, p. 68.
Regele Ferdinand trăise propria experienţă de acest fel, relaţia şi logodna sa cu Elena
Văcărescu, încurajată şi plănuită de Regina Elisabeta, fiind dur încheiată de către Carol
I. Prinţul Ferdinand a fost trimis într-un voiaj în străinătate, Elena Văcărescu a fost trimisă din
ţară şi Regina Elisabeta a fost „exilată” pentru aproape trei ani la Veneţia. Vezi: Constantin
I. Stan, Regele Ferdinand I „Întregitorul” (1914–1927), Ed. Paideia, Bucureşti, 2003, pp. 17–21.
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nu se remarca prin frumuseţe nici prin alte trăsături nobile12. Dimpotrivă, mulţi
dintre cei care au cunoscut-o o considerau vulgară şi plină de ambiţii ascunse.
Probabil această fire aventuroasă l-a şi atras pe Carol. Prin intermediul lui Zizi,
pentru prinţul „singuratic, obişnuit să fie tratat doar cu deferenţa datorată rangului său, eventual cu un dispreţ abia mascat de familiile puternice ale politicii
Bucureştiului, viaţa deveni o adevărată bucurie. Nu dură prea mult până se
îndrăgosti, iar în mediul lipsit de constrângeri în care se mişca acum, nu făcu
nici un efort de a-şi ascunde dragostea faţă de noii săi prieteni (prietenii lui
Zizi) [...] Carol nu făcu nici un secret din dragostea sa. Era tot timpul cu Zizi.
O duse la prânz şi la cină la cantina spitalului. O prezenta ofiţerilor de rang
superior şi o invită la recepţiile date în sprijinul Crucii Roşii de familiile aristocratice şi bogate. În câteva zile, întreaga Românie află că prinţul moştenitor se
îndrăgostise de o frumoasă din popor”13.
Povestea de dragoste în care era angrenat prinţul moştenitor se desfăşura în paralel cu drama României. După ce obţinuse victoriile de la Mărăşti,
Mărăşeşti şi Oituz, România se vedea izolată şi abandonată odată cu izbucnirea
revoluţiei din Rusia şi pusă în faţa semnării unui armistiţiu total defavorabil. În
timp ce Regele Ferdinand şi oamenii politici încercau să găsească soluţii pentru
ieşirea din impas, Carol îşi continua idila cu Zizi Lambrino, fapt care provoca
iritarea Casei Regale. În acea perioadă s-a încercat şi deturnarea prinţului prin
aducerea în anturajul său a unei eleve de liceu, Maria Martini. Cei doi s-au
plăcut şi la scurt timp Maria a rămas însărcinată, născând o fetiţă, plasată discret de către oamenii palatului într-un orfelinat14. Despre această aventură,
Carol nu i-a spus nimic Ioanei Lambrino, fapt pe care-l mărturiseşte şi Paul
Lambrino, nepotul acesteia15. Deşi drumurile celor doi s-au despărţit din pricina războiului, după cum vom vedea, Maria Martini a fost din nou folosită de
către Tron în încercarea de rezolvare a „problemei” Lambrino.
Nimic nu stătea pentru Carol în faţa iubirii, nici măcar numirea acestuia în poziţia de comandant al Regimentului de Vânători de Munte cu garnizoana la Târgul Neamţ, mişcare menită a-l îndepărta de Iaşi şi a-i umple
timpul. A început să caute diferite scăpări constituţionale care i-ar fi permis să
se căsătorească cu Zizi şi, negăsindu-le, a înţeles că singurul mod în care putea
să-şi împlinească visul era acela al faptului împlinit. În conecinţă a cerut-o de
soţie şi ea a acceptat răspunzându-i: „Nu am decât un singur vis, o singură
dorinţă – aceea de a fi legată pe viaţă de tine”16. Prin urmare, în noaptea de
27 august/9 septembrie 191817, îmbrăcat în uniformă de ofiţer rus şi avându-i
12

13

14

15
16
17

Principele Nicolae o descria pe Zizi: „nu era o frumuseţe, nu mi se părea nicicum fermecătoare: avea un fel vulgar de a fi, ceea ce mă călca pe nervi”. Prinţul Nicolae de Hohenzollern,
În umbra Coroanei României, Ed. Moldova, Iaşi, 1991, p. 42.
Barbara Cartland, Viaţa scandaloasă a regelui Carol – iubirile şi pasiunile sale, Ed. Sturion,
Bucureşti, 1992, p. 31.
Paul D. Quinlan, Regele Playboy. Carol al II-lea al României, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2008,
p. 53.
Paul al României, Carol al II-lea, Rege al României, Ed. Holding Reporter, Bucureşti, 1991, p. 63.
Jeanne Lambrino, Mon mari le Roi Carol, Calmann-Lévy, Paris, 1950, pp. 59–60.
Ioan Scurtu, Ferdinand I, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2006, p. 146.
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alături doar pe locotenentul Henry Serdici, prieten apropiat, Zizi şi un şofer,
Carol a dezertat din post şi s-a îndreptat spre graniţa cu Rusia. A trecut graniţa şi asumându-şi riscurile de a trece într-o parte a Rusiei aflată sub control german, cu numeroase trupe ruseşti aflate fie de partea bolşevicilor, fie
de partea regimului ţarist, Carol şi Zizi au ajuns în cele din urmă la Odessa
unde, la 31 august/13 septembrie 1918, s-au căsătorit în biserica Pokrovskaia.
Preotul a acceptat să-i cunune, fără consimţământul Regelui, şeful Casei
Regale Române, pentru suma de 50.000 de lei, pe certificatul emis fiind stipulate următoarele: „Colonelul Regimentului VIII Vânători al armatei regale
române Carol Ferdinandovici, prinţ moştenitor al României, de religie ortodoxă, căsătorit pentru prima oară, în vârstă de douăzeci şi patru de ani. Nobila
Jeanne Constantinovna Lambrino, căsătorită pentru prima oară”18. O astfel de
căsătorie nu se putea realiza în România, nici un preot nu ar fi îndrăznit să-şi
sfideze suveranul şi nici un primar nu ar fi semnat vreun certificat de căsătorie
civilă.
La plecarea din ţară, Carol a lăsat trei scrisori justificative, toate fiind
destul de vagi în privinţa a ceea ce dorea să facă. Răspunsul la întrebările unei
ţări, care-l căuta frenetic pe moştenitor, a venit printr-o telegramă primită
de Regele Ferdinand, în care Carol anunţa sec: „Căsătorit cu Zizi Lambrino.
Răspundeţi dacă mă pot întoarce sau dacă să-mi continui călătoria spre
Franţa”19.
„Gestul de a dezerta efectiv de la obligaţiile sale oficiale pentru a fugi
peste graniţă cu Ioana Lambrino şi a se căsători cu aceasta la Odessa în 1918, a
reprezentat primul serios semn de întrebare pentru familia regală a României
privind maturitatea lui Carol în perspectiva succesiunii”20. Surpriza şi consternarea au fost imense, Carol trimiţând ştirea tuturor liderilor de partide politice21
şi anunţând faptul că este decis să renunţe la tron pentru a-şi urma iubirea.
Presa germană, preluând amplu subiectul, a „sărbătorit” noua problemă pe
care o avea inamicul său România. Era subliniat faptul că prinţul Carol dezertase la inamic şi, în consecinţă, era pasibil de condamnarea la moarte. Regina
Maria a suferit un veritabil şoc, considerând gestul lui Carol ca fiind o trădare a
tuturor lucrurilor dragi lui, şi nu s-a sfiit să-i spună faptul că şi-a pierdut orice
18
19
20
21

Lilly Marcou, Regele trădat. Carol al II-lea al României, Ed. Corint, Bucureşti, 2003, p. 90.
Paul al României, Carol al II-lea, Rege al României, Ed. Holding Reporter, Bucureşti, 1991, p. 34.
Cristian Sandache, Viaţa publică şi intimă a lui Carol al II-lea, Ed. Paideia, Bucureşti, 1998, p. 16.
Nicolae Iorga nota în memoriile sale momentul primirii veştii: „Odată, un tânăr a venit, în
uniformă de ofiţer, la mine în redacţie, aducându-mi, cu un aer de impresionantă gravitate,
un plic pecetluit negru. M-am zguduit la gândul că fiul sau ginerele meu au rămas pe câmpul de luptă. Era cunoscuta scrisoare, adresată tuturor conducătorilor de partide, şi socialistului, care a publicat-o, prin care principele Carol renunţa la drepturile sale de succesiune.
E uşor de închipuit cum am putut primi vestea acestei noi greutăţi care se adăugea la cele
supt care se zbătea ţara, neajunsă încă la siguranţă şi la stabilitate. Nu mă gândeam atunci
că împrejurări foarte apropiate îmi vor da putinţa de a influenţa asupra retragerii unui act
care primejduia continuarea, atât de necesară, peste orice greşeli, care se acumulau, din
nenorocire, a dinastiei”. Nicolae Iorga, O viaţă de om aşa cum a fost, Ed. Minerva, Bucureşti,
1976, p. 554.
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simţ al onoarei şi datoriei şi că „ar fi fost mai onorabil să mori cu un glonte în
cap, să fii înmormântat în pământul românesc, decât să-l trădezi”22.
La Odessa a fost trimis de îndată colonelul E. Ballif, administratorul
Domeniilor Coroanei, în timp ce Regele a convocat de urgenţă Consiliul de
Coroană pentru a decide măsurile care se impun. La 9/22 septembrie 1918, la
Iaşi, Regele Ferdinand a semnat ordinul23 prin care Principele Carol şi comandantul Batalionului 8 Vânători, care l-a ajutat în toată această aventură, au fost
supuşi pedepsei 75 de zile de închisoare pentru încălcarea regulamentelor militare, părăsirea postului şi trecerea ilegală a frontierei. Pedeapsa urma să fie
ispăşită de către Carol la Mănăstirea Horaiţa, aici urmând să fie atent supravegheat şi împiedicat să ia legătura cu Zizi.
Au urmat săptămâni grele pentru Carol. La Horaiţa au început să
vină apropiaţii Casei Regale24, diverşi demnitari, toţi dorind să-l convingă pe
Carol să denunţe căsătoria şi să revină asupra deciziei25. În paralel, Guvernul a
demarat procedurile de anulare în instanţă a căsătoriei, neconstituţionalitatea
ei fiind evidentă. După o perioadă, Carol a admis să renunţe la căsnicie26, totul
fiind doar o încercare a sa de a ieşi din acest impas. Reprimit în sânul familiei, Principele a luat parte chiar şi la defilarea trupelor române în Bucureştiul
eliberat.
Lunile care au urmat au fost liniştite pentru Carol şi Zizi. Deşi nu
aveau voie să se vadă, din moment ce căsătoria lor a fost anulată de Tribunalul
Ilfov la finele lui ianuarie 191927, cei doi îşi trăiau totuşi povestea de iubire la
Mănăstirea, moşia lui Carol de lângă Dunăre. Acest fapt nu putea decât să provoace în continuare iritarea Casei Regale28, multiplele evenimente şi deplasări
în care era implicat Carol neschimbându-i opinia şi atitudinea faţă de Ioana.
22

23
24

25

26

27

28

Diana Mandache, Regina Maria a României. Capitole târzii din viaţa mea: Memorii redescoperite,
Ed. ALLFA, Bucureşti, 2011, p. XXIX.
ANIC, Fond Regele Ferdinand, Vol. II–11, fila 1.
Printre cei care aveau să-l viziteze pe Carol, în încercarea de a-l convinge să renunţe la mariajul cu Ioana Lambrino, se găseau colonelul Joe Boyle, Barbu Ştirbei şi profesorul Mugur, un
foarte bun prieten al lui Carol. Pe aceştia îi vom regăsi şi la Bistriţa, un an mai târziu.
În jurnalul său şi în puţinele scrisori pe care a reuşit să le trimită soţiei, Carol descrie perfect
atmosfera locului: „Nici o veste astăzi. Ca fapt important, am ieşit şi am făcut turul bisericii.
Apoi am citit, am citit mult azi. Gândirea mea a lucrat mult. În ziare am citit interpelarea acestei arhicanalii de Pătrăşcanu. Apoi, ziarele repetă că azi se va întruni un Consiliu de Coroană
pentru a hotărî soarta mea. Văd rezultatul. Fie să renunţ la tine, fie la rangul meu. Da, cunosc,
de asemenea, răspunsul şi mă gândesc mult la viitor. Asta vrea să spună să părăsim ţara.
Iată, ce mi-e greu. Să fi alungat de ai tăi, pentru că ai vrut să rămâi credincios soţiei tale, este
nostim, cât este politica de mortală, nemaipomenit”. Carol al II-lea, Între datorie şi pasiune.
Însemnări zilnice. 1904–1939, vol. I, Ed. Curtea Veche, Bucureşti, 2003, p. 85.
„Nu mă opun la anularea actului de căsătorie încheiat la Odessa. Carol 11/XI/1918”.
Gheorghe Bodea, Viaţa lui Carol al II-lea, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2000, p. 68.
La data de 16 mai 1919 verdictul este publicat în Monitorul Oficial. Cristian Sandache, Viaţa
publică şi intimă a lui Carol al II-lea, Ed. Paideia, Bucureşti, 1998, p. 17.
Principele Nicolae amintea în memoriile sale: „În pofida tuturor dispoziţiilor ce aveau în
vedere o calificare a căsătoriei cu Zizi drept nulă şi neavenită, locuiau împreună la Mănăstirea,
proprietatea sa de la Dunăre, moştenire de la regele Carol I. Conform legii, orice copil născut
în interval de 300 de zile de la anularea căsătoriei era considerat legitim. Nu pot înţelege de ce
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Mai mult, în primăvara lui 1919, într-un moment în care nori negri se ridicau
deasupra Ungariei şi implicit României, ideea trimiterii lui Carol pe frontul din
Transilvania şi încercările repetate de a o îndepărta pe Zizi, chiar şi prin sume
foarte generoase de bani, l-au determinat pe prinţ să anunţe din nou renunţarea la tron. Ca gest de frondă şi încercând să rămână alături de Zizi, Carol s-a
împuşcat în picior, rana amânând deplasarea lui în Ungaria până în toamnă.
În cele din urmă, Carol a cedat şi a acceptat să plece pe front, în fruntea
regimentului său, chiar dacă tensiunile continuau să fie mari şi Zizi era însărcinată. Aghiotant i-a fost desemnat colonelul Condeescu, acesta urmând practic
să-l supravegheze îndeaproape şi să coordoneze toate acţiunile de „răzgândire” a prinţului. Totodată s-a decis ca Maria Martini29, mai vechea sa amantă şi
mamă a fetiţei născute în anii războiului să-l urmeze pe front, aceasta făcânduşi apariţia, pe „neaşteptate”, la cartierul lui Carol.
Iată ce raporta la Bucureşti colonelul Condeescu în legătură cu efectul
sosirii Mariei Martini în preajma lui Carol:
„Erlan, 26. X. 919
Sire,
Din punctul de vedere militar, nu am nimic de raportat M.V. În sectorul
de sub comanda A.S. nici o schimbare, nedeplasându-ne de loc în cursul săptămânii trecute. Alătur ordinul de azi, dat de Grupul D-lui. General Moşoiu,
despre care am raportat în scrisoarea precedentă.
Venirea D-lui. Colonel Boyle, cum şi discuţiile ce a avut cu A.S. Regală,
nu I-au schimbat dispoziţiune. Cel puţin în aparenţă şi în cercul camarazilor
se arată acelaşi din ultimul timp. Câteodată îl surprind stând pe gânduri şi îşi
revine.
Cu D-na. M, de când a venit, s-a întâlnit aproape în toate serile.
Rezultatul acţiunii ei nu poate fi apreciabil decât dintr-un singur punct de
vedere şi anume satisfacerea unei necesităţi.
Dacă în scrisorile precedente îmi exprimam temerea că toate promisiunile A.S. nu au decât scopul de a o linişti, azi am căpătat convingerea şi mai
mult.
În ultimele zile, s-a demascat faţă de ea complet. Pe departe îi spune că
o ascultă, iar pe de alta caută să o îndepărteze prin promisiuni şi angajamente
faţă de ea şi copil. Ba ceva mai mult, a spus să-i spună că nu se poate despărţi
de Z. acum, va vedea peste 3–4 luni, că e o mare diferenţă între ea şi Z., şi pe
această temă caută să-şi creeze din ea o unealtă pentru a-şi procura bani ca să
poată executa dorinţele ce i-au trimis Z. Aşa că a convins-o să plece mâine la
Bucureşti, sub motivul ca să-i facă mici cumpărături, pentru care s-ar fi putut

29

Brătianu şi Ştirbey au lăsat ca lucrurile să meargă spre acest deznodământ”. Prinţul Nicolae
de Hohenzollern, În umbra Coroanei României, Ed. Moldova, Iaşi, 1991, p. 44.
Maria Martini a fost atent „prelucrată” de poliţie şi adjutanţii Regelui, învăţând exact ceea ce
trebuie să spună şi, mai ales, ce să obţină. Apoi, în urma unei cereri scrise, a fost trimisă ca
voluntară pe front, nimerind „întâmplător” în acelaşi loc cu prinţul Carol.
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adresa mie ca să scriu Administraţiei Casei Regale – dar realitatea e ca să-i
aducă minimum 10.000 lei.
D-na. M. e inteligentă, însă ţine şi la romanul ei, ţine la iubirea ei către
A.S. aşa că nu e înarmată cu acea tărie care trebuie să impună prin deviza:
Pentru o femeie aţi abdicat pentru o femeie trebuie să reveniţi.
D-l. Colonel Boyle, i-a dat ca program de lucru, pentru 2 săptămâni, a
începe să fie geloasă, dar ea se teme să nu-l indispună pe A.S. şi aşa să piardă
iubirea la care ea ţine atât! Şi de aicea s-a hotărât să plece la Bucureşti, spunând
că nu-şi ia răspunderea decât căutând să corespundă în parte şi dorinţei A.S. –
mijloc pe care ea îl crede mai bun. Să dea D-zeu! La Bucureşti ea va lua contact
cu D-l. Colonel Boyle pentru a se înţelege.
A.S. Regală pe lângă inteligenţa Sa mai este şi o fire complexă. Atunci
când crezi că ai ajuns la un rezultat, şi când îşi dă seama de dreptatea şi iubirea
celor ce lucrează pentru binele Său, deodată îl vezi că revine pentru a renunţa
la proectul Său.
Un exemplu:
După sărbătoarea de la Miskolt, cu ocaziunea aniversării naşterii Sale,
după discuţii încurajatoare şi promiţătoare, la ajungerea noastră la Erlan, am
aflat că i-a sosit o scrisoare de la D-na. Z. Am căutat atunci să-i arăt răul ce
şi-l face, căutând mijloace noi pentru a primi acea corespondenţă, şi mai ales
că recurge la serviciile subalternilor Săi care în fundul inimii lor sunt contra
acestei legături.
Apoi că trebuie să lupte contra acestui rău, întrucât însuşi ordinele
M. Voastre opresc pe subalterni de a purta această corespondenţă. La aceasta
a replicat: că ori şi ce am face şi ori şi ce am întrebuinţa, nu vom ajunge la nici un
rezultat, voinţa Sa e una.
Pentru a nu forţa nota aşa ca să nu mă fac insuportabil pe lângă A.S.
i-am răspuns numai atât: Alteţă Regală, datoria noastră e de a nu pierde niciodată
speranţa şi ca mine o are toată armata şi orice bun român. Aceste cuvinte le-am calculat, totuşi a adăugat ceva la care eu nu pot să-i dau dezlegare zicând: dacă se
purtau cu mine altfel, dacă eram şi eu ascultat, lucrurile nu ajungeau aici.
A doua zi după această conversaţie, a sosit aici D-l. Colonel Boyle, care
desigur a raportat M. Voastre rezultatul convorbirii Sale.
De câte ori a plecat câte un ofiţer în concediu, am întrebat pe A.S. dacă
are nevoie de câte ceva ca să-i aducă de acasă. Totdeauna spune că nu are
nevoie.
Cu toate acestea, vremea s-a răcit şi nu are nici lolumanul, nici tunici
mai groase, flanele, chipiu mai gros şi totuşi nu voieşte a i se aduce. Aşa că ar
fi bine ca Maiestatea Voastră să daţi ordin să i se aducă cele de strict necesare,
ordin pornit de la M.V. fără intervenţia mea. E probabil ca Maiorul Niculescu
să fi terminat examenul şi să vină încoace şi ar fi ocazia. El ştie de lucrurile A.S.
Să trăiţi Maiestate.
Colonelul Condeescu30.
30

ANIC, Fond Regele Ferdinand, Vol. V–692, filele 1–3.
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Este greu să înţelegem, la o primă impresie, cum de îndrăgostitul prinţ
şi-a uitat atât de repede soţia însărcinată şi corespondenţa cu aceasta a ajuns
să se rărească. Cu siguranţă eforturile depuse de către toţi factorii de putere au
început să dea roade, politica aplicată fiind una simplă: ochii care nu se văd
se uită. În plus, „Principele nu fusese niciodată prea constant în menţinerea
hotărârilor, iar presiunile la care fusese supus precum şi conştientizarea faptului potrivit căruia poziţia sa nu e îndeajuns de puternică l-au determinat s-o
abandoneze pe Zizi”31.
La finalul lunii octombrie 1919, situaţia din Ungaria a intrat pe un
făgaş normal, armata română începând retragerea. Regimentul lui Carol, cu
garnizoana la Bucureşti, a fost însă relocat. Dacă la început se avea în vedere
Sighetul Marmaţiei, în cele din urmă s-a optat pentru Bistriţa32, un oraş liniştit,
aflat la mare depărtare de Bucureşti şi de Zizi Lambrino. Şi în acest loc, Maria
Martini l-a urmat pe Carol, relaţia dintre cei doi fiind una mult consolidată şi
deja „vizibilă”, Maria fiind însărcinată.
Colonelul Condeescu l-a anunţat pe Regele Ferdinand cu privire la
sosirea la Bistriţa a regimentului şi care sunt noutăţile privitoare la Carol:
„Bistriţa, 11.XI.919
Sire,
După cum am telegrafiat M.V. am sosit la Bistriţa în ziua de 7 Noiembrie
c. La gară A.S. Regală, a fost întâmpinat de persoanele oficiale în cap cu D-l.
Prefect Tripon, care I-a urat bună venire.
Până în ziua de 10 c., au sosit şi celelalte eşaloane ale Regimentului, iar
în prezent A.S. e ocupat cu instalarea lui. Cazarma deşi e încăpătoare pentru
trei batalioane, are nevoie de multe îmbunătăţiri, lipsă de geamuri, sobe şi
altele.
Cartierul A.S. Regale e în casele D-lui. Vaguer, care a oferit un apartament foarte drăguţ şi bine mobilat. Am făcut aşa ca să fie disponibilă şi o
cameră de dormit şi pentru Adjutantul Regal de serviciu, pe care azi o ocup
eu. Masa de prânz şi seară, A.S. Regală o va lua la popota ofiţerilor la cazarmă.
Oraşul în momentul de faţă se prezintă f. urât, probabil din cauza
vremei. Apoi e prea mic pentru 2 Regimente, un batalion şi un cartier de divizie
şi mai ales când regimentele au efective mari de ofiţeri, cum e cazul regimentului A.S. Regale. Lipsa completă de cartier, răceala din partea saşilor, toate
acestea fac pe ofiţeri să sufere f. mult. Pentru cei însuraţi problema este mai
grea, căci nu găsesc case de închiriat. Cei tineri sunt demoralizaţi, căci după
atâta timp de suferinţe, sperau într-o viaţă familială atractivă sau întrucâtva
publică, care să le satisfacă starea şi necesităţile lor sufleteşti. Aci nu găsesc nici
31
32

Cristian Sandache, Viaţa publică şi intimă a lui Carol al II-lea, Ed. Paideia, Bucureşti, 1998, p. 17.
O lucrare de referinţă care surprinde contextul relocării Regimentului şi perioada petrecută
de Carol la Bistriţa este: Vasile Scârneci, Viaţa şi moartea în linia întâi. Jurnal şi însemnări de război 1916–1920, 1941–1943, Ed. Militară, Bucureşti, 2013.
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una nici alta, singura cale pentru consolare, nu le va fi decât cazarma, adică
munca. De aceea A.S. Regală, caută să-i consoleze, să-i încurajeze, că suferinţele
lor vor fi remunerate, căci peste 3–4 luni speră să obţină regimentului o nouă
garnizoană, mai potrivită efectivului de ofiţeri, sau după necesităţile instrucţiei
să-i disloce pe batalioane. Apoi A.S., pentru a le putea da ore de recreaţiune,
caută a le face un mic circ, unde ar putea atrage şi ceva din publicul oraşului.
Maiestate, e drept că A.S. a împrumutat mici sume de la D-na. Martini,
ca să mai fi luat de la alte persoane nu am cunoştinţă. Nu am putut interveni
în această chestiune, căci atunci ar fi priceput de rolul pe care-l joacă D-na.
Martini, şi nici azi nu pot a-i spune că M.V. ştiţi despre aceasta căci şi-ar da
seama că D-na. M v-a pus la curent. E drept apoi că face economii, se mulţumeşte cu foarte puţin, şi puţinele parale ce a luat de la D-na. M. le-a întrebuinţat
pentru a-şi cumpăra un aparat fotografic şi materialele necesare pentru fotografii, căci a căpătat acum această pasiune care e frumoasă şi îi ocupă timpul.
În Ungaria nu avea nevoie de parale, întrucât acolo, pentru servitori, lemne şi
altele se cheltuia f. puţin, aci însă A.S. fiind în ţară, e nevoie a fi înconjurat de
puţin fast.
Ca să precizez de ce sumă lunară am avea nevoie, nu pot şti mai
dinainte, neputând şti ce sume ar cere A.S. în cursul luni.
Cred că ar fi mai bine a mi se da o sumă între 8–10.000 lei din care să
se plătească aci încălzitul, masa A.S. Regale, hrana servitorilor, ajutoarele ce
li se dădea lor la Palat, mici cheltuieli de întreţinere ca spălatul şi materialele
necesare, reparaţii etc. Iar când A.S. va avea nevoie de sume de 500 de lei, 1000
de lei, să aibă de unde lua.
Formula ar fi că M.V. ştiind că A.S. nu mai primeşte dotaţia şi pentru
cheltuielile necesare pentru întreţinerea personalului şi nevoilor A.S. Aţi dispus
ca, cu începere de la data ... să se trimeată de la Administraţia Palatului suma
de ... Adjutantului de Serviciu al A.S. care va face plata acestor nevoi, îndeplinind în mic, şi funcţia de casier al A.S.
În acest scop, s-ar înfiinţa de noi un carnet, în care s-ar trece sumele primite cu data lor şi cheltuielile zilnice sau lunare făcute. Acest carnet ar fi supus
pentru verificare şi la terminarea sumei primite se va cere din vreme alta.
Cu această ocaziune plata lefurilor servitorilor ce însoţesc pe A.S. ajutoarele lor, ale şoferilor etc, s-ar face prin noi după formularele trimise de la
Administraţia Palatului.
Adjutanţii de Serviciu îşi vor preda carnetul şi sumele la schimbarea
lor, bineînţeles urmând aceeaşi regulă şi continuitate.
Rămâne ca M. Voastră Să dispuneţi.
Am fost informat că M.V. aţi aprobat ca Maiorul Niculescu să fie înlocuit prin Maiorul Condiescu din Marele Stat Major. Alegerea e foarte bună,
fiind un ofiţer distins, f. bine educat, un ofiţer cu cunoştinţe serioase şi care pe
lângă A.S. va aduce foloase reale. Apoi fiind mai în vârstă şi mai mare în grad,
cuvântul său are altă greutate.
Am toată speranţa că va fi agreat de A.S. pentru a face din el un camarad
de încredere pentru interesele noastre generale, nu pentru cauza D-nei. Z.
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De altfel, din conversaţia ce am avut cu A.S. rezultă că îl agrează.
La sosirea lui Condeescu aci, conform ordinului M.V. voi sta câteva zile
cu el pentru a-l introduce în serviciu.
Mai sus, am uitat a vă raporta, că eu am avut prevederea de a întâmpina
pe A.S să nu ducă lipsă de bani, şi pentru aceasta, Îl întrebam adeseori dacă are
nevoie de ceva, pentru a scrie să i se aducă de la Administraţia Palatului, dar
totdeauna evita, şi spunea că nu are nevoie de nimic. Era atunci sub influenţa
tendinţei ce urmărea.
Ca chestiune de reprezentare, dacă M.V. aprobă, ar trebui ca
Administraţia Palatului, care cunoaşte gusturile A.S, să poarte de grijă a-i trimite la timp şi fără alte intervenţii, cele necesare ca: ţigări, bomboane, lichioruri, ceai, zahăr, rom, pesmeţi etc., lucruri care aici nu se găsesc, sau se găsesc f.
scump, şi astfel s-ar evita ca atunci când vine D-na. M, să nu mai fie rugată de
A.S. ca să-i cumpere bomboane şi altele.
În prezent A.S. e prea bine dispus şi se ocupă cu multă dragoste de regiment. Pentru miercuri voieşte a merge la vânătoare, iar joi va organiza o paradă
în oraş, pentru sfinţirea cazărmilor şi ca orăşenii să poată vedea regimentul.
Să trăiţi Maiestate.
Colonelul Condeescu33.
Sosirea lui Carol la Bistriţa constituia şansa de a rezolva definitiv chestiunea Lambrino. În pofida protestelor prinţului, Casa Regală a rămas neclintită, eforturile depuse fiind sporite. „Carol îi cerea mamei să i-o trimită cât mai
repede pe Zizi. „Fie-ţi milă de mine, nu mă face să sufăr... Te implor în genunchi,
te implor cu lacrimile mele” cerşea, Carol, mila mamei sale. „Fericirea ta, la fel
ca fericirea altora, trebuie să aştepte până când îţi vei face datoria. Nu e prea
mult pentru un bărbat şi un prinţ”34. Luna decembrie s-a dovedit însă hotărâtoare, eforturile depuse de profesorul Mugur35, vizitele colonelului Boyle,
33
34
35

ANIC, Fond Regele Ferdinand, Vol. V–693, filele 1–5.
Gheorghe Bodea, Viaţa lui Carol al II-lea, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2000, p. 86.
În preajma Crăciunului anului 1919, aflându-se la Bistriţa din însărcinarea Regelui, profesorul
Mugur i-a ţinut un discurs Principelui Carol, un discurs care miza pe tema datoriei şi a sacrificiului, intuind dorinţa ascunsă a lui Carol de a ajunge într-o zi rege. Cuvântarea a avut darul
de a-l mişca pe prinţ, acesta luând hotărârea despărţirii definitive de Zizi. Iată ce-i spunea
profesorul elevului său: „Alteţă regală, ţi-am fost îndrumător, îţi cunosc toate cutele sufletului şi comoara de înalte şi distinse calităţi cu care te-a înzestrat Atotputernicul Dumnezeu.
Trecutul strămoşilor, moşilor şi părinţilor Tăi a fost plin de glorie. Împrejurul Tău se găsesc
astăzi ofiţeri cu însemnele celor mai glorioase fapte de arme săvârşite pe câmpurile de bătălie,
priveşte-i! Toţi aşteaptă să te vadă rege, împărat. Întreg poporul României Mari, făurită de
gloriosul tău părinte, priveşte spre Tine cu mari nădejdi. Unchiul şi mătuşa Ta, Regele Carol
I şi Regina Elisabeta, se odihnesc astăzi în lăcaşul de veci, mănăstirea Curtea de Argeş, unde
la timpul sorocit de Atotputernicul, se vor odihni toţi urmaşii regali. Acest lăcaş sfânt, ce a
fost durat de meşterul Manole, care şi-a zidit iubita în meterezul acestuia şi numai astfel a
putut da neamului său acest templu frumos de închinăciune creştinească. Ziditorul lumii,
Atotputernicul Dumnezeu îi poruncise aceasta. Zideşte-o şi tu. Alteţă regală, părinţii Tăi o cer,
poporul întreg o cere”. Vasile Scârneci, Viaţa şi moartea în linia întâi. Jurnal şi însemnări de război
1916–1920, 1941–1943, Ed. Militară, Bucureşti, 2013, p. 104.
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ale Prim-ministrului Alexandru Vaida Voevod36, ale lui Nicolae Iorga şi ale
membrilor Casei Regale cu ocazia Crăciunului37 producând în cele din urmă
o schimbare de atitudine la Carol. Astfel, la 7 ianuarie 1920, prinţul a acceptat
să renunţe definitiv la Zizi Lambrino. „Luase hotărârea să pună ţara înaintea
dragostei şi şi-a exprimat intenţia de a-şi relua obligaţiile princiare şi, deci, de
a renunţa la abdicare. Chiar şi-n ultimul moment, o asigura pe Ioana că n-avea
s-o părăsească”38. După două săptămâni, i-a trimis o scrisoare lui Zizi, în care
i-a spus că totul se încheiase între ei. Pentru Casa Regală această decizie a fost
o mare uşurare şi bucurie39, paradoxul fiind că în următoarea zi, în 8 ianuarie
1920, Zizi a născut un băiat, pe care l-a numit Carol Mircea40, în cinstea tatălui
său şi a prinţului Mircea, fratele mai mic al lui Carol, mort de febră tifoidă în
1916. Autorităţile au avut grijă însă ca naşterea şi înregistrarea copilului să se
facă în aşa fel încât, pe viitor, această căsnicie şi acest copil să nu reprezinte o
36

37

38
39

40

Şi Alexandru Vaida Voevod a marşat pe sentimentul datoriei, al iubirii de neam şi ţară, conturându-i un proiect personal grandios, în care el, Carol, avea să devină un rege providenţial,
un rege despre care se va scrie în istorie că a fost asemenea lui Carol cel Mare. La ieşirea
de la discuţii, Prim-ministrul a avut o întrevedere şi cu Maria Martini, despre care afirmă:
„Prezentându-mă duduii, am rugat-o să-mi comunice cum a procedat. Ea, de statură mijlocie, castanie bătând în blond, nici urâtă nici frumoasă, rotogoală – era cam în luna a şasea
– sprintenă în mişcări, îşi ştiuse şi-şi aplicase lecţia cu care fusese trimisă în misiune specială
la Bistriţa. De câte ori o vizita prinţul, dornic nu numai de femelă, ci şi de un surogat de viaţă
familială, era întâmpinat cu căldură, dar şi cu scene de reproş, jucate cu rafinăria proprie chiar
şi celei mai puţin inteligente femei. „Cum?”, îi imputa ea Prinţului, „Copila aceasta nu Tu
mi-ai făcut-o? Burta asta nu poartă fătul dragostei Tale? Că sunt de familie modestă e adevărat, dar eu Te-am iubit de dragul Tău, nu ca să te căsătoreşti cu mine... Acum ai uitat? Ţi-ai
uitat copiii?”, şi în tonul acesta năzuia să-l înstrăineze de soţia sa, de cauza hotărârii sale de a
abdica. În patul de copil dormea o fetiţă, de 4–5 ani, blondă, izbitor de asemănătoare cu Carol.
Misiunea mea de prim-ministru, în rolul de agent secret, era terminată. Mi-am luat adio de la
„duduia” complice, cu vorbe de laudă şi de încurajare”. Alexandru Vaida Voievod, Memorii,
vol. II, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1995, p. 45.
Carol, comandantul garnizoanei a ţinut un scurt discurs în faţa Regelui şi a Reginei în care-şi
afirma loialitatea sa şi a soldaţilor săi faţă de tron: „Maiestate, Ofiţerii Regimentului Vânători
de Munte prin Mine, Comandantul lor, exprimă Maiestăţilor Voastre cele mai respectuoase
şi adânci mulţumiri pentru vizita cu care Maiestăţile Voastre ne onorează, vizită care ne vine
astăzi, după întoarcerea noastră de pe frontul din Ungaria. Asigur pe Maiestăţile Voastre că
nici un ofiţer şi nici un soldat din Regimentul Meu nu va uita că Maiestăţile Voastre au fost
aceia care de pe malul Tisei i-au îndrumat îmbărbătându-i pentru luptele ce-i aşteptau acolo.
Mândri că mergeau să lupte şi să moară pentru Patrie şi Regele lor, ofiţerii şi soldaţii regimentului Vânători de Munte se întreceau la lucru. Sărbătorind azi împreună cu Maiestăţile
Voastre tradiţionalul Pom al Sfântului Crăciun, sufletele noastre se simt mult mai strâns legate
de Regele nostru, de Patrie şi de Tron. Vă rog, Domnilor Ofiţeri, să vă uniţi cu Mine, ca într-un
glas să strigăm din adâncul sufletului: Să trăiască Majestatea Sa Regele! Să trăiască Majestatea
Sa Regina!”. ANIC, Fond Casa Regală. Miscelanee, Vol. 577, fila 39.
Paul al României, Carol al II-lea, Rege al României, Ed. Holding Reporter, Bucureşti, 1991, p. 64.
Regina Maria o descria: „A fost ca şi cum o violentă durere fizică ar fi încetat deodată. Nici
nu sunt în stare s-o descriu”. Paul D. Quinlan, Regele Playboy. Carol al II-lea al României, Ed.
Humanitas, Bucureşti, 2008, p. 75.
Avea să-şi vadă fiul abia în 1925, la Paris, recunoscându-l ca fiu biologic, chiar dacă numele i-a
rămas pe mai departe Lambrino.
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problemă pentru tron41. La scurt timp după aceea, Zizi Lambrino a fost obligată
să părăsească ţara, primind în schimb o rentă viageră consistentă.
La Bistriţa lucrurile păreau a fi într-o dispoziţie mai bună ca niciodată,
după cum raporta colonelul Condeescu:
„Bistriţa, 7.II.920
Sire,
De la întoarcerea de la Cluj şi până azi, A.S. Regală, a fost în cele mai
bune dispoziţiuni, cu poftă pentru lucru şi având cuvinte destul de frumoase
asupra impresiunilor căpătate la serbările de la Cluj.
Joia trecută, A.S. a luat parte la o vânătoare de mistreţi ce a avut loc
împrejur de Sărăţelul: 20 km. de Bistriţa.
În dimineaţa de 5 Ianuarie c. D-na. M. a căpătat un fiu care azi a fost
declarat la Oficiul Stării Civile sub numele de:„Silviu fiu natural al D-nei. M.”
Ea fiind o femeie înţeleaptă, nu a făcut zgomot împrejurul acestui fapt
şi am luat măsuri ca în localitate să se păstreze toată discreţiunea.
A.S. se arată plin de atenţiune faţă de ea, căci are ocaziunea să se convingă prin comparaţiune că sunt fiinţe care ştiu ce e permis şi ce nu!
Ea s-a arătat tot timpul ca o fiinţă dotată cu mult bun simţ şi e mulţumită că îşi poate trăi romanul său aşa cum l-a trăit.
Duminica 8. c., A.S. Regală, va da un banchet pentru avansarea Sa
la gradul de Colonel şi la care a invitat toţi ofiţerii regimentului Său, Şefii de
Corpuri şi Serviciu din garnizoană.
Să trăiţi Maiestate.
Colonelul Adjutant Condeescu42.
Naşterea, în acelaşi timp, a unui alt moştenitor biologic, Silviu, pe care
Carol îşi dorise să-l boteze cu numele de Cezar, a fost mult mai uşor mascată.
Maria Martini a fost căsătorită cu un şef de gară pe nume Leonescu, primind
şi o sumă generoasă de bani din partea adjutanţilor regali pentru a menţine pe
viitor confidenţialitatea43. În anul 1923 a izbucnit un mic scandal în care au fost
41

42
43

Alexandru Vaida Voevod, prim-ministru îşi amintea cum a fost rezolvată problema naşterii
lui Carol Mircea: „În acord cu Regele, am luat măsura – fiind iminentă naşterea copilului
D-nei. Zizi Lambrino – ca acesta să nu fie înregistrat nicăieri în ţară, ca fiu legitim al lui Carol,
prinţul moştenitor de tron al României. Pe această cale arbitrară, trebuiau evitate multele
urmări grele, care s-ar fi putut ivi în viitor. Ştefan Cicio Pop, ca ministru interimar al justiţiei
(titularul Ion Pelivan era la Paris), a trebuit să dea dispoziţii, telegrafiind tuturor oficiilor de
stare civilă din ţară, să se conformeze acestui ordin”. Alexandru Vaida Voievod, Memorii, vol.
II, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1995, pp. 45–46.
ANIC, Fond Regele Ferdinand, Vol. V–694, filele 1–2.
În faţa Inspectorului General al Siguranţei Romulus Voinescu şi a Generalului Adj. Condeescu,
soţii Leonescu au semnat următoarea declaraţie: „Declaraţiune, Subsemnaţii, soţii, declarăm,
prin aceasta, şi ne angajăm, pe cuvânt de onoare, că atât noi, cât şi copiii noştri, vom păstra pentru totdeauna o atitudine corectă şi plină de deferenţă faţă de toţi membri „Familiei
Regale”, că nu vom întreprinde nici o acţiune contrară acestui angajament, observând, în
acelaşi timp, cea mai mare tăcere asupra serviciilor îndeplinite. De asemenea, ne declarăm
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implicaţi cei doi soţi Leonescu44. Atunci s-a adus din nou în discuţie relaţia pe
care a avut-o Carol cu Maria Martini şi chestiunea copiilor rezultaţi din această
legătură45. Dar în lipsa unor dovezi materiale solide, bine ascunse de autorităţi,
opoziţia politică nu a putut valorifica scandalul.
Plecarea lui Carol într-o călătorie în jurul lumii, în 21 februarie 1920,
a consfinţit încheierea unei etape dureroase din viaţa lui şi, implicit, o pagină
greu de gestionat de către Familia Regală Română. Cele şapte luni petrecute în
voiajul din jurul lumii se doreau a fi o perioadă de relaxare şi „uitare” pentru
Carol. Treptat acesta a trecut peste rănile despărţirii şi, la întoarcerea în Europa,
Regina Maria a fost pregătită pentru scrierea unui nou capitol din viaţa lui
Carol: Elena a Greciei.
Ca o concluzie, putem observa faptul că întreaga pagină legată de Zizi
Lambrino a fost doar un preambul la ceea ce avea să devină mai târziu chestiunea Elena Lupescu. Fire extrem de colerică şi de impulsivă, Carol a căutat
mereu să-şi urmeze impulsurile de moment, neţinând seama de consecinţele
gesturilor sale. Putem spune că a fost o trăsătură de familie dacă e să ne gândim
la pasiunile mamei sale sau ale fratelui său Nicolae, cel din urmă pierzându-şi
titlurile şi statutul tot din pricina unei căsătorii cu o fată din „popor”, Ioana
Dolette. În tot acest joc al sentimentelor, extrem de costisitor şi dificil de gestionat de România întregită, Carol a lăsat urme adânci în sufletele celor care
i-au fost apropiaţi, puţini fiind cei care l-au iertat şi care i-au fost aproape în
exilul său. Bistriţa a reprezentat un punct pe o hartă, o haltă într-un itinerariu
mult mai amplu. Dar de acest oraş se leagă încheierea „chestiunii Lambrino”

44

45

mulţumiţi cu darul primit, înapoiem toată corespondenţa avută din partea A. S. Regale, nu
vom primi sau reţine pentru noi nici o copie după ele şi ne angajăm că, dacă în viitor se vor
mai produce alte exemplare: fie de noi, fie de copiii noştri, sau de alte persoane streine nouă,
le vom desminţi, la cererea ce ni se va face, pe baza acestei declaraţiuni, ca neavenite – sau
le vom declara false. Făcută azi, 18 octombrie 1921”. Carol al II-lea, Între datorie şi pasiune.
Însemnări zilnice. 1904–1939, vol. I, Ed. Curtea Veche, Bucureşti, 2003, p. 11.
Alexandru Marghiloman nota în jurnalul personal, la data de 4 ianuarie 1923 următoarele:
„Toate gazetele nu vorbesc decât de o doamnă Leonescu, care a fost arestată împreună cu
soţul ei, şef de gară la Bucureşti. Este o afacere de cecuri fără acoperire, o escrocherie de milioane. Gazetele insistă asupra înaltei protecţii, despre care vorbeşte mereu această doamnă.
Judecătorul de instrucţie a făcut o percheziţie, în prezenţa lui Romulus Voinescu, şi a găsit
scrisori ale Prinţului Carol în care era vorba de „copiii noştri”. A doua zi Voinescu, în numele
palatului, a cerut şi obţinut scrisorile. Judecătorul a fost în urmă aspru mustrat de procurorul
general, Moscu, şi apoi şi de ministrul său: J. Th. Florescu ar fi fost foarte bucuros să aibă în
mâinile lui acest element de şantaj. Din acelaşi mediu se povesteşte versiunea că în timpul
intrigilor Lambrino, această persoană, pe atunci elevă la azilul Elena Doamna, ar fi fost aruncată în braţele Prinţului Carol şi că în urmă dânsa ar fi rămas însărcinată; apoi ar fi avut loc
căsătoria de comandă etc”. Alexandru Marghiloman, Note politice, vol. III, Ed. Machiavelli,
Bucureşti, 1995, pag. 420.
Acelaşi Alexandru Marghiloman nota, opt zile mai târziu, la 12 ianuarie 1923, următoarele:
„Asupra Prinţului Carol aflu din aceeaşi sursă, că în cuprinsul scrisorilor găsite, Prinţul recunoaşte paternitatea copiilor doamnei Leonescu. (De ce „copiilor”, căci numai unul ar fi avut
timpul să se nască?). Prinţul scrie că ar fi vrut să dea numele de Cezar celui din urmă – 4 ani
– dar că cedează, înaintea voinţei mamei, pentru numele de Silviu”. Alexandru Marghiloman,
Note politice, vol. III, Ed. Machiavelli, Bucureşti, 1995, pag. 421.
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şi o pagină din viaţa unei foste eleve de liceu, Maria Martini. După plecarea lui
Carol, oraşul a revenit la ritmul său, rămânând în spate poveştile şi legendele,
unele având poate un sâmbure de adevăr, copiilor rămaşi în urma celui care
avea să devină într-o zi rege, Carol al II-lea.

PRINCE CAROL AND ZIZI LAMBRINO – A LOVE
STORY ENDING IN BISTRIŢA. MARIA MARTINI’S
ROLE AND COLONEL CONDEESCU’S LETTERS
– Summary –
The adventurous life of Prince Carol of Romania, the future King Carol II, represents one of the most controversial pages in the history of Romania. In the years of the
First World War, the relation and, later, marriage of Carol to Ioana (Zizi) Lambrino was
one of the main problems the Royal House of Romania had been confronted with so
far. Our study aims at presenting and understanding the context in which Prince Carol
was sent to Bistrita, together with the important role played by Maria Martini. Colonel
Condeescu’s letters will help us better describe how the project of separating Carol
from Zizi Lambrino was put into practice.
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PUBLICISTICA PROTOPOPULUI GRIGORE
PLETOSU DIN „GAZETA BISTRIŢII”
Maxim (Iuliu-Marius) MORARIU
Protopopul Grigore Pletosu (1848–1934) a reprezentat o personalitate marcantă a vremii sale. Despre el s-a scris, atât în timpul vieţii1, cât
şi după plecarea sa din această lume2. El însuşi a fost un om care a scris,
1

2

Iată, de exemplu, câteva dintre cele mai importante titluri: ***, „Sărbătorirea octogenarului
Grigore Pletosu”, în Gazeta Bistriţii, VIII (1928), nr. 12, p. 2; ***, „Sărbătorirea protopopului
Grigore Pletosu la Bistriţa”, în Gazeta Bistriţii, VIII (1928), nr. 13, pp. 2–5; ***, „Sărbătorirea
Octogenarului Grigore Pletosu”, în Săptămâna, I (1928), nr. 11, p. 2; ***, „Sărbătorirea lui Grigore
Pletosu”, în Săptămâna, I (1928), nr. 13, p. 1; ***, „Sărbătorirea d-lui protopop Grigore Pletosu”,
în Săptămâna, I (1928), nr. 14, pp. 1–2; Teodor Ciuruş, „Grandioasa sărbătorire a Venerabilului
protopop Grigore Pletosu”, în Renaşterea, VI (1928), nr. 27, pp. 1–3; ***, „Sufletelor creştine”, în
Săptămâna, III (1930), nr. 126, pp. 2–3; Leon Scridon, „Protopopul Grigore Pletosu”, în Gazeta
Bistriţii, VIII (1932), nr. 13, pp. 1–2; ***, „Gregoriu Pletosu”, în Renaşterea, XII (1934), nr. 46,
p. 3; ***, „+ Protoiereul Gregoriu Pletosu”, în Revista Teologică, XXIV (1934), nr. 11–12, p. 444;
***, „Grigore Pletosu”, în Vasile Bichigean (coord.), Anuarul Liceului Grăniceresc „Gh. Coşbuc”
din Năsăud. Anul şcolar 1934/35, Tipografia G. Matheiu, Bistriţa, 1935, pp. 5–9.
A se vedea: Vasile Boieriu, „Grigore Pletosu – protopopul de Bistriţa”, în Ardealul, II (1942),
nr. 15, p. 2; Teodor Tanco, „Grigore Pletosu, primul critic literar al lui George Coşbuc”, în
Virtus Romana Rediviva, vol. 2 – „Urme peste veacuri”, Comitetul de Educaţie Socialistă al
Judeţului Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, 1974, p. 248; Traian Pavelea, „Introducere la „Muza
Someşană”, în Muza Someşană – Revista Societăţii literar-ştiinţifice „Virtus Romana Rediviva”,
Anul I (CIV), nr. 1 (33), Năsăud, 1978, p. 6; Teodor Tanco, „Parlamentarii bistriţeni şi năsăudeni la Adunarea Naţională din 1 Decembrie de la Alba-Iulia”, în vol. Virtus Romana Rediviva,
vol. IV – „Memoria istoriei”, Comitetul de Educaţie Socialistă al Judeţului Bistriţa-Năsăud,
Bistriţa, 1981, p. 20; Teodor Tanco, Dicţionar literar al Judeţului Bistriţa-Năsăud. Autori – Publicaţii
– Societăţi, Editura Virtus Romana Rediviva, Cluj-Napoca, 1998, p. 277; Ioan Pintea (coord.),
Pro Memoria Preot Protopop Grigore Pletosu, Editura Aletheia, Bistriţa, 1999; Traian Pavelea,
Năsăudul, repere istorice şi culturale, Editura Editura George Coşbuc, Bistriţa, 2001; Mircea
Păcurariu, Dicţionarul teologilor români, Ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2002,
p. 368; Traian Pavelea, Societăţi culturale năsăudene, vol. 1 – „Varia”, Editura Arcade, Bistriţa,
2005; Ioan Seni, coord., Dicţionarul culturii şi civilizaţiei populare al judeţului Bistriţa-Năsăud,
vol. 1 – „Ţara Năsăudului”, Ediţia a II-a, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2010; SorinaGabriela Costea, Şcoala de la Năsăud. Profesori de limba română, Editura Charmides, Bistriţa,
2011, pp. 70–105. Grigore Linul, „Preotul Grigore Pletosul la Năsăud”,în Cuibul Visurilor, XVI
(2011), nr. 5, p. 8; Sorina-Gabriela Costea, Şcoala de la Năsăud. Profesori de limba română, Editura
Charmides, Bistriţa, 2011, pp. 70–105. Iuliu-Marius Morariu, „Astra” şi preoţii năsăudeni
de la începutul secolului XX şi până la Marea Unire”, în Arhiva Someşană, XI (2012), nr. 11,
pp. 173–183; Idem, „Protoiereul astrist Grigore Pletosu – cleric şi cărturar năsăudean”, în
Transilvania, CXLV (2013), nr. 3, pp. 28–32; Idem, „Activitatea pastoral-misionară şi catehetică
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fie despre alţii3, cât şi despre diferite subiecte teologice4 sau pedagogice5, şi a
oferit un ajutor nepreţuit lui Constantin Diaconovich6, în eforturile de a edita
Enciclopedia Română7, publicând, în paginile celor 3 volume, peste 300 de titluri.

3

4

5

6

7

a lui Grigore Pletosu la gimnaziul Grăniceresc Năsăudean în perioada 1880–1900”, în Flavius
Cristian Mărcău, Mihaela Ciorei (coord.), Zilele Cercetării Ştiinţifice Studenţeşti din Universitatea
„Constantin Brâncuşi”- Ediţia a VI-a, Editura Academica Brâncuşi, Târgu Jiu, 2013, pp. 306–314;
Mircea Gelu Buta, Adrian Onofreiu, Biserica Ortodoxă din Bistriţa – o cronologie documentară, col.
„Şcoala ardeleană de istorie”, Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2016; Marius-Dan Goga,
„Activitatea unui erudit slujitor al Bisericii”, în Altarul Banatului, Serie nouă, XXVII (2016),
nr. 1–3, pp. 123–131; Sorina-Gabriela Costea, Şcoala de la Năsăud. Profesori de limba română,
Editura Charmides, Bistriţa, 2011, pp. 70–105.
Atât necroloage, cât şi recenzii la lucrările lor. Vezi: Grigore Pletosu, „Catehetica bisericesi
drept credincioase resaritene de Ioan Stefanelli, docente la Universitatea din Cernautiu,
1879, Sibiu, Closius VI, 344 pag, pretiului fl. v. a.”, în Scola Romana, IV (1881), nr. 2, pp. 15–16;
Idem, „Ion Lupoe (1853–1901)”, în vol. XXXVIII. Ertesito a naszodi alapitvanyi fogyomnasiumrol
1900/1901 tanmevre (Reportul al XXXVIII-lea despre gimnasiul superior fundaţional din Năseud pentru anul şcolastic 1900/1901), ed. Ion Gheţie, Tipografia Carol Csallner, Bistriţa, 1901, pp. 6–9;
Idem, „Ionel. Educaţiunea unui bun copil. Carte pentru părinţi şi alţi educatori. Principiile
morale şi crestinesci de care trebue să se conducă părinţii în educaţiunea copiilor lor – de V.
Gr. Borgovanu, profesor de filosofie şi pedagogie. Bucuresci – Gherla, 1901”, în Transilvania,
XXXIII (1902), nr. 5, pp. 166–172; Grigore Pletosu, „Dr. Ioan Mălaiu 3 Sept. 1840 – 7 Sept. 1903”,
în vol. Reportul al XLI-lea despre gimnasiul superior fundaţional din Năseud pentru anul şcolastic
1903–1904, ed. Ion Gheţie, Tipografia G. Matheiu, Bistriţa, 1904, pp. 47–50; Idem, „O călătorie
prin Alsacia-Lorena” de Onisifor Ghibu – 1909”, în Transilvania, XL (1909), nr. IV, p. 345; Idem,
„ABCDAR vorbitor pentru necărturari analfabeţi”, în rev. Transilvania, XL (1909), nr. IV, p. 336.
Idem, „Revista Teologică”, în Telegraful Român, LVII (1904), nr. 39, p. 1; Idem, „Desvoltarea
istorică a anului bisericesc. Sărbătorile Sf. Cruci”, în Revista Teologică, II (1908), nr. 7–8, pp. 280–
284; Idem, „Desvoltarea istorică a anului bisericesc. Conţinutul anului bisericesc”, în Revista
Teologică, I (1907), nr. 7–8, pp. 276–285; Idem, „Anul bisericesc în desvoltarea sa istorică”, în
Revista Teologică, I (1907), nr. 2, pp. 37–42; Idem, „Anul bisericesc în desvoltarea sa istorică”,
în Revista Teologică, I (1907), nr. 3, pp. 77–84; Idem, „Desvoltarea istorică a anului bisericesc.
Sărbătoarea Schimbării la faţă a Domnului nostru Isus Christos”, în Revista Teologică, III (1909),
nr. 6–7, pp. 311–313.
Idem, „Educatiunea si instructiunea in gimnasiu”, în vol. Reportulu alu XIII-lea despre Gimnsaiulu
superiore greco-catolicu romanescu din Naseudu, dimpreuna cu unele date statistece, pre anulu scolastecu 1881/2, Tipografia Teodoru Botschar, Bistritia, 1882, pp. III-XXV; Idem, „Educatiunea
si instructiunea in gimnasiu”, în vol. Reportulu alu XIV-lea despre Gimnsaiulu superiore grecocatolicu romanescu din Naseudu, dimpreuna cu unele date statistece, pre anulu scolastecu 1882/3,
Tipografia Teodoru Botschar, Bistritia, 1883, pp. 3–47; Idem, „Educatiunea si instructiunea in
gimnasiu”, în vol. Reportulu alu XV-lea despre Gimnasiulu superiore greco-catolicu romanescu din
Naseudu, pre anulu scolastecu 1883/4, Imprimeria „Aurora”, Gherla, 1884, pp. 3–31; Cf. Idem,
„Cântul în învăţământul educativ” în rev. Gheorghe Lazăr, I (1888), nr. 1, pp. 272–279; Idem,
„Psichologia învăţemântului”, în rev. Gheorghe Lazăr, II (1889), nr. 2, pp. 193–211; Idem, „La
chestiunea uniformării planului de învăţământ pentru institutele teologice din Metropolia gr.or. română din Ungaria şi Transilvania”, în Revista Teologică, III (1909), nr. 6–7, pp. 285–297.
Ioan Seni, „Contribuţii năsăudene la prima enciclopedie românească”, în Transilvania, CIX
(2004), nr. 9–10, pp. 90–94; Alexandru Surdu, „Semnificaţia filosofică a Enciclopediei Române
(1898–1904)”, în Transilvania, CIX (2004), nr. 9–10,, pp. 15–20.
Este vorba despre: Constantin Diaconovich (coord.), Enciclopedia Română publicată din însărcinarea şi sub auspiciile Asociaţiunii pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român, Tomul I,
Editura şi Tiparul lui W. Kraft, Sibiiu, 1898; Idem, Enciclopedia Română publicată din însărcinarea şi sub auspiciile Asociaţiunii pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român, Tomul II,

316
https://biblioteca-digitala.ro

Publicistica protopopului Grigore Pletosu din „Gazeta Bistriţii”

Între periodicele importante cu care a colaborat de-a lungul vieţii, se
numără şi Gazeta Bistriţei. În paginile ei pot fi regăsite, între anii 1925–1927,
5 titluri ce poartă semnătura lui8. În mod cert, au existat mai multe materiale
scrise de el, dar, pentru că sunt nesemnate, ele se vor pierde în negura vremii
şi nu vor împodobi biografia protopopului. Din totalul de 37 de studii, articole,
recenzii şi traduceri ce compun, alături de cele trei volume ale sale9, publicistica lui Grigore Pletosu, acestea reprezintă o pondere destul de însemnată.
Prin ce se individualizează însă publicistica de aici a lui Grigore Pletosu,
în raport cu celelalte periodice? Un prim element care o face să fie specială, îl
constituie diversitatea genurilor publicistice abordate de protopop aici. Astfel,
există în paginile gazetei atât anunţuri, cât şi apeluri, articole de teologie, discursuri sau amintiri. În plus, unele dintre iniţiativele sale sunt continuate de alţi
autori publicişti. Aşa se întâmplă, de exemplu, cu apelul adresat de el tinerelor
doamne şi domnişoare din Bistriţa, în anul 1925. Cu acest prilej, le invită la o
consfătuire, în vederea găsirii unei posibilităţi de a colecta fonduri pentru construirea primei biserici ortodoxe româneşti din localitate. Iată cum arată textul
său, de altfel cel mai vechi ce-i poartă semnătura, din paginile periodicului:
„Apel cătră On. Doamne şi Domnişoare române din Bistriţa
Parohia ortodoxă română din Bistriţa, constrânsă de împrejurările
schimbate, intenţionează a-şi clădi aici în localitate o biserică, care să corespundă vremurilor de azi. În scopul acesta, conducerea parohiei a început a face
paşi pentru adunarea mijloacelor băneşti de lipsă, pe căile pe care a crezut şi
crede că îi pot fi la îndemână.
Cum însă, precum este ştiut, în toate timpurile şi la toate lucrările de
cultură şi de frumuseţe estetică, femeia română totdeauna a stat alăturea cu
bărbatul şi încă cu bun succes, aşa şi azi, conducătorii de astăzi a[i] parohiei,
am crezut că nu am putea pierde din vedere, mărinimosul şi rodnicul sprijin,
ce ar putea să ni-l dea şi On[orabilele] Doamne şi Domnişoare române, în opera
ce dorim a duce la îndeplinire.
Apelând deci, la concursul Onoratelor Doamne şi Domnişoare române
(atât din pătura socială civilă cât şi militară), subsemnatul, în înţelegere şi
din încredinţarea conducerii parohiei noastre, îmi iau voie a le invita cu tot

8

9

Editura şi Tiparul lui W. Kraft, Sibiiu, 1900; Idem, Enciclopedia Română publicată din însărcinarea
şi sub auspiciile Asociaţiunii pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român, Tomul III,
Editura şi Tiparul lui W. Kraft, Sibiiu, 1904.
Este vorba despre: Grigore Pletosu, „Apel cătră On. Doamne şi Domnişoare române din
Bistriţa”, în Gazeta Bistriţii, V (1925), nr. 6, p. 1; Idem, „Sărbătoarea Sf. Paşti”, în Gazeta Bistriţii,
V (1925), nr. 8, pp. 1–2; Idem, „Pentru „Fondul recunoştinţei”, în Gazeta Bistriţii, VI (1926),
nr. 7, pp. 1–2; Idem, „Discursul protoiereului Gr. Pletosu, reprezentantul Episcopiei ort. rom.
din Cluj”, în Gazeta Bistriţii, VI (1926), nr. 17, p. 3; Idem, „Mulţămită”, în Gazeta Bistriţii, VII
(1927), nr. 22, p. 3.
Idem, Dogmatica Ortodoxă, Tiparul Tipografiei Arhidiecesane in Sibiu, Năseud, 1893; Idem,
Propedeutica filosofică pentru învăţământul secundar, Tiparul lui Carol Csallner în Bistriţa,
Năseud, 1899; Grigore Pletosu, Ioan Gheţie, Retorica şi carte de cetire pentru clasa a VI-a gimnasială, Tipografia lui Carol Csallner, Bistriţa, 1904.
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respectul la o consfătuire intimă pe Miercuri, în 18 Martie a. c., la orele 16 (4
p. m.), în localul Cercului cultural.
Bistriţa, la 10 Martie 1925 Cu tot respectul:
Grig. Pletosu, paroh-protopop”10.
Apelul lui va găsi atunci un ecou favorabil. Doamnele şi domnişoarele
vor răspunde apelului şi se vor organiza cu scopul de a-i sprijini iniţiativa.
Chiar soţia dânsului, preoteasa Angela Pletosu, care, de altfel, i-a fost alături
şi în alte proiecte11, va fi cea care va coordona activitatea doamnelor astfel reunite12. După ce acţiunea va reuşi, protopopul nu va uita să aducă mulţumiri.
Nu doar doamnele din Bistriţa vor beneficia de mulţumirile lui, ci şi
domnii din Regimentul 84 de Garnizoană din Bistriţa, împreună cu conducătorii lor, care, în anul 1927, vor organiza în mod benevol o colectă pentru susţinerea construirii aceluiaşi locaş. Evenimentul va fi atunci descris pe larg de
protopop, care va adăuga prezentării mulţumirile lui:
„Mulţămită
1. Cu ocazia serbătii patronului de la Reg[imentul] 84 din garnizoana
Bistriţei, D-nii ofiţeri ai Regimentului au aflat cu cale ca, în vederea clădirii bisericii ortodoxe ce este în curgere în Bistriţa13, pentru alimentarea fondurilor aceleia,
10
11

12

13

Grigore Pletosu, „Apel cătră On. Doamne şi Domnişoare române din Bistriţa”, p. 1.
După cum aflăm din Săptămâna, unde se arată cum cei doi au decis să doneze un clopot pentru Biserica din Bistriţa: „Suntem în măsură să împărtăşim ştirea îmbucurătoare, că cel dintâi
exemplu, ca şi în toate acţiunile bune şi frumoase ni l-a dat venerabilul domn ProtoiereuStavrofor Grigore Pletosu cu venerabila doamnă, anunţându-ne în susamintita şedinţă a
Consiliului parohial, că d-sa cumpără şi donează Bisericii clopotul al treilea, în valoare de
50.000 lei, aşezat în turn”. ***, „Sufletelor creştine”, în Săptămâna, III (1930), nr. 126, p. 3.
Ea va adresa apoi mai multe apeluri doamnelor aflate în grija dânsei, dar şi dascălilor. Iată
un astfel de exemplu: „În conformitate cu apelul publicat mai înainte în această gazetă, referitor la alimentarea fondului de clădire a unei noi biserici ortod[oxe] rom[âneşti] în Bistriţa,
prin aranjarea unei petreceri împreunată şi cu o loterie, a căror aranjare au binevoit a o lua
spre îngrijire onor[atele] doamne române din Bistriţa, venim şi acum către onor[aţii] d[omni]
preoţi şi cătră doamnele preotese, către d[omnii] învăţători şi onor[atele] d[umnea]lor soţii,
cu rugămintea, ca să binevoiască a ne veni şi d[umnea]lor în ajutor. Şi iată în ce formă: Vor
binevoi de la d[umnea]lor, de la alţi credincioşi şi de la ţărance, a aduna ca donaţiune pentru
loterie, obiecte de-ale industriei de casă, de care i-ar putea lipsi, dar totuşi de oarecare valoare.
Apoi vor binevoi a ni le trimite până la 1 Iunie a. c., la adresa de mai jos, ca aşa, în sărbătorile
Rusaliilor, să poată fi aranjate şi exuse, iar în 14 Iunie a. c., în ziua petrecerii, să poată fi puse
la loterie.
Bistriţa, 10 Mai 1925.
Pentru comitetul aranjator: Angela Pletosu”. Angela Pletosu, „Apel cătră onor. d-nii preoţi şi
învăţători din tractul Bistriţei”, în Gazeta Bistriţii, V (1925), nr. 10, p. 1.
Pentru mai multe informaţii cu privire la construcţia acestei biserici, la metamorfoza de la
idee la realitate, şi contribuţia lui Grigore Pletosu şi a familiei sale, a se vedea şi: Angela
Pletosu, „Apel cătră onor. d-nii preoţi şi învăţători din tractul Bistriţei”, în Gazeta Bistriţii,
V (1925), nr. 10, p. 1; Idem, „Aviz”, în Gazeta Bistriţii, V (1925), nr. 11, p. 1; M. L. „Pentru
biserica ort. română din Bistriţa. Expoziţie. Loterie. Concert. Petrecere cu joc”, în Gazeta
Bistriţii, V (1925), nr. 13, 1925, p. 1; ***, „Edict de licitaţie”, în Gazeta Bistriţii, VI (1926), nr. 16,
1926, p. 3; Constantin Flămând, „Zidirea bisericei ort. rom. din Bistriţa”, în Gazeta Bistriţii,
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să pună la cale între D[umnea]lor, o benevolă colectă. Acea colectă, ca dovadă a
unui nobil sentiment de religiozitate şi jertfă, a dat suma de 11.190 lei, care prin
D[omnu]l L[oco]t[enent] Col[onel] Şt[efan] Demetrescu, s-au predat epitropiei
parohiale. Pentu acest generos dar, care noi am dori să servească de pildă şi să afle
şi alţi imitatori, parohia ortod[oxă] din Bistriţa exprimă cele mai sincere mulţumiri ale sale. În particular, datorăm aceasta d[omnu]l[ui] Locot[enent] Col[onel]
Şt[efan] Demetrescu, care nu numai că a iniţiat această colectă, ci singur, ca dar
familial, a contribuit cu 57.000 lei. D[umnezeu] să le răsplătească.
2. Tot asemenea, ne simţim plăcut obligaţi a exprima ale noastre sincere
mulţumiri şi D[omnului] P. Teodorescu, şeful Brigăzii de siguranţă şi membru
în Consiliul parohiei ortodoxe din Bistriţa, care, văzând că casa de rugăciune
(capela) parohiei noastre are trebuinţă de o renovare şi nou aranjament, şi până
la isprăvirea clădirii celei noi, din proprie iniţiativă, cu cheltuiala D[omniei]
Sale şi concursul, atât bănesc, cât şi material şi a[l] altor cetăţeni, a condus
lucrările de renovare, zugrăvire şi aranjament intern, aşa că la 18 Sept[embrie]
a[nul] c[urent], s-a putut iarăş[i] da folosinţei publice. Dumnezeu să răsplătească tuturor pentru jertfele aduse.
Bistriţa, la 23 Sept. 1927
Grig. Pletosu, paroh-protopop”14.
Publicistica din paginile Gazetei Bistriţii nu se rezumă însă, cum ar
putea fi tentat să creadă cititorul, după lectura celor expuse până acum, doar
la complezenţe oficiale, mulţumiri şi anunţuri. Ca organ important al urbei,
aceasta avea o tematică diversificată, reunind de la articole politice şi sociale, la
informaţii cu privire la modificările din viaţa cotidiană, preţurile bunurilor de
consum, reclame, evocări, pasaje literare etc. În pragul marilor sărbători, aici
se publicau materiale interesante, în cadrul cărora se analiza semnificaţia praznicului şi se făceau recomandări de către diferiţi clerici. Probabil şi din pricina
vârstei înaintate şi a multiplelor atribuţii clericale pe care le avea, protopopul
nu va scrie anual aceste rubrici teologice. O va face doar în anul 1925, când va
publica un amplu text, în paginile căruia va defini sărbătoarea, va arăta cum a
ajuns ea să dea noi înţelesuri Paştilor iudeilor, şi cum au ajuns să coexiste două
tradiţii liturgice mari cu privire la el15. Apoi, va oferi informaţii cu privire la

14
15

VII (1927), nr. 7, p. 1; ***, „Sfinţirea pietrii fundamentale la noua biserică ort. română din
Bistriţa”, în Gazeta Bistriţii, VII (1927), nr. 13, pp. 1–2 (n. ed.); ***, „Sufletelor creştine”, în
Săptămâna, III (1930), nr. 126, pp. 2–3; Mircea Gelu Buta, Adrian Onofreiu, Bistriţa Bârgăului.
Lupta familiei Monda pentru Biserică, Şcoală şi Naţiune, seria „Valea Bârgăului – Documente.
Istorie. Mărturii”, vol. 4, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2015; Mircea Gelu
Buta, Adrian Onofreiu, Biserica Ortodoxă din Bistriţa – o cronologie documentară, col. „Şcoala ardeleană de istorie”, Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2016; Maxim (Iuliu-Marius) Morariu,
„Contribuţia Angelei Pletosu la ridicarea primei Biserici Ortodoxe Române din Bistriţa”, în
Pisanii Sângeorzene, VI (2017), nr. 1 (53), pp. 30–33.
Grigore Pletosu, „Mulţumită”, p. 3.
„Paştile, acest mare praznic naţional al israelitenilor, îşi avea originea în tradiţia biblică despre acel mare eveniment petrecut de ei în Egipet, când îngerul Domnului, ca pedeapsă a
omorât pe cei întâi-născuţi ai Egiptenilor, iar pe lângă uşile israeliţilor, unse cu sângele unui
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cronologie şi relevanţa ei pentru praznic, iar, în final, va scrie despre câteva
tradiţii populare ce există cu privire la praznic, şi substratul lor creştin:
„Ca şi de alte sărbători mai mari de peste an, aşa sunt legate şi de sărbătoarea Paştilor anumite datini populare, practicate şi de poporul român pe
anumite locuri, unele cu caracter creştin, altele de altă provenienţă. Trecând
peste obiceiul ouălor roşii, care a devenit acum tare obişnuit peste tot, şi a
cărui origine e prezentată tare variat, voi aminti aici în scurt, cu gândul ca să
fie studiate alte trei datini. Anume:
a) La începutul creştinătăţii, când botezul se aplica oamenilor crescuţi, aceştia,
numiţi catehumeni, după o pregătire anume, primeau botezul de obicei în
ajunul celor trei mari sărbători cu Arătarea Domnului, Rusaliile, dar mai
cu s[e]amă în Sâmbăta Paştilor. Catehumenii botezaţi erau îmbrăcaţi într-o
haină albă, pe care o purtau toată săptămâna următoare, de unde aceasta şi-a
luat numele de săptămâna luminată.
b) O altă datină este aşa-numitul tribunal al tinerilor. În săptămâna mare,
tinerii din sat se constitu[i]esc într-un for de judecată. Acolo li se aduc plângeri asupra altor tineri, ei judecă şi dacă află vina întemeiată, aduc sentinţa
ca cel vinovat să fie bătut la tălpi cu maiul de spălat rufe. Această osândă
o numesc briceală. Am aflat această datină, nu ştiu dacă se mai practică şi
acum, pe Someş în Mocod şi are ceva bun în sine, că abate pe mulţi de la fapte
neiertate.
c) În alte locuri, este obiceiul că, în jumătatea a doua a săptămânii mari, tinerii
ia una sau două, ori mai multe roate de car, le înfăşură cu paie, le suie într-un
deal la vedere din sat, acolo le aprind şi le dau drumul, însoţite de vorbele
miel junghiat în semn de mulţămită, au trecut. Acestui eveniment naţional de eliberare din
robia egipteană i-au dat numele de trecere, evreieşte Pasach. Cu această însemnare simbolică,
dar cu haina creştină de Paşti, praznicul a trecut şi în creştinism, fiindcă patimile şi învierea
Domnului I[i]sus concad tocmai în acelaş[i] timp, când evreii aveau să serbeze mâncarea mielului paştilor, ca pe eliberatorul de la moarte. Acolo aşadară era mielul, al cărui sânge a reţinut
pe îngerul exterminării sau al morţii de a aduce moarte în cei întâi născuţi, eliberându-i din
robie; aici, în creştinism este mielul preacurat I[i]sus, al cărui sânge s-a vărsat pe cruce pentru
ca să elibereze pe om de sub sarcina păcatului şi mâna pierzării, – o paralelă simbolică pe care
o arată s[fântul] Pavel Apost[olul] în epistola I cătră Corint[eni], cap[itolul] 5, v[ersetul] 7.
S[fintele] Paşti le serbau şi le serbează creştinii mai întâi întru amintirea înfricoşatelor patimi,
a răstignirii şi a morţii Mântuitorului Hristos, iar apoi întru prăznuirea marii munini a învierii
Domnului din morţi. Zi mare este aceasta pentru tot creştinismul. Tocmai pentru aceste[a], la
îneput creştinii sărbătoarea aceasta mare o despărţeau în „Paştile crucii”, întru amintirea patimilor şi a morţii lui Hristos pe cruce şi în „Paştile învierii”, întru aducerea aminte de scularea
din morţi.
Paştile crucii sau ale patimilor ţineau mai cu s[e]amă de Miercuri înainte de înviere, de la
vinderea lui Iuda şi culminau Vineri cu executarea sentinţei de moarte pe cruce şi punerea
în mormânt, şi creştinii le [pe]treceau în post, ajun, întru pocăinţă şi rugăciuni, precum şi
cu fapte de milostenie pentru binele de parte şi pentru săraci, drept ce această săptămână
întreagă, creştinii au numit-o şi o numesc săptămâna Patimilor. Patimile Domnului de la
prindere, până la moarte au durat abia 15 ore. Oare s-a mai văzut o judecată făcută cu atâta
grabă: vindere, prindere, pâră, judecată, osândire şi executare? Şi s-a făcut parte pentru apropiata Sâmbăta Paştilor, parte ca nu cumva, poporul care l-a primit cu triumf la intrarea sa în
Ierusalim să se tragă pe samă despre nevinovăţia lui I[i]sus şi să se întrepună pentru el”. Idem,
„Sărbătoarea Sf. Paşti”, p. 1.
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latineşti „solito more”, adică cum am apucat din bătrâni. Simbolizează fertilitatea pământului produsă prin căldură. Am aflat-o practicată în unele locuri
pe Mureş, de la Reghin în sus, prin sate româneşti”16.

Contribuţia lui din acest text este interesantă deopotrivă datorită frumoasei alternanţe pe care o realizează între diferitele tradiţii, respectiv cea
iudaică, cea creştină şi cea populară, cât şi datorită aportului informaţional şi
interpretărilor pe care le oferă protopopul autor. Spre deosebire de alte articole
dedicate sărbătorilor, unde descrierile sunt adesea marcate de un limbaj arid,
de specialitate, de prezentări de-a dreptul sforăitoare, cea a lui Grigore Pletosu
este una dinamică şi interesantă, atipică pentru publicistica teologică a vremii,
ce poate fi regăsită în Gazeta Bistriţii.
Ultimul articol ce-i poartă semnătura în paginile acestui periodic, este
de fapt o evocare. Rare au fost momentele în care părintele şi-a permis să scrie
astfel de texte. De altfel, investigând opera lui, am mai găsit un singur astfel de
articol, intitulat Şaguna şi cântarea bisericească, publicată în paginile Revistei
Teologice17. În cadrul lui, el evocă cu candoare personalitatea acelui om important al Bisericii, care i-a marcat tinereţea şi i-a rămas mereu întipărit în minte şi
în inimă. În Gazetă, evocarea este legată de iniţiativa unor năsăudeni de a înfiinţa un cămin studenţesc al năsăudenilor la Cluj, iniţiativă marcată de o amplă
colectă. Pletosu însuşi, alături de alţi binevoitori, va contribui la desăvârşirea
ei, cu o sumă destul de consistentă18. Gândurile la Năsăud vor aduce cu ele însă
mai multe amintiri, şi-l vor determina pe bătrânul protopop să evoce experienţa lui ca elev şi să accentueze că a fost foarte mult ajutat de Fondurile grănicereşti năsăudene19:
„Eu personal, care mi-am început cartea pe la anul 1859, în şcolile primare din
Năsăud, am continuat-o ca elev în cea dintâi clasă cu care s-a înfiinţat liceul
la 1863, şi am avut fericirea de-a fi printre candidaţii celui dintâi examen de
maturitate la 1871, iar de la 1878–1909, dezvoltându-mi activitatea publică
ca profesor la acel liceu, eu care nu eram descendent de grănicer, dar am
fost înconjurat de cea mai mare dragoste, şi ca orfan şi fiu de ţăran ajutorat,
făcând o privire retrospectivă, cred că pot fi în măsură a constata că sunt
mulţi, tare mulţi aceia, care numai existenţei acestui liceu pot să-şi datoreze
starea de astăzi: preoţi, învăţători, profesori, funcţionari, avocaţi, medici. Ba
16
17
18

19

Ibidem, p. 2.
Idem, „Şaguna şi cântarea bisericească”, în Revista Teologică, III (1909), nr. 9–10, pp. 409–414.
„Se cuvine deci că îmbrăţişăm cu toată căldura ideea înfiinţării unui cămin studenţesc în
forma cum se contemplează şi, ca semn de recunoştinţă, să contribuim fiecare, în măsura
putinţei, pentru realizarea acestei idei.
On[orabila] Redacţie va binevoi a lua la cunoştinţă că subsemnatul, care nu am fost bursier
a[l] fondurilor grănicereşti, voi contribui după putinţă, deocamdată cu 2000 lei, plătibilă în
patru rate lunare consecutive”. Idem, „Pentru „Fondul recunoştinţei”, p. 2.
Pentru mai multe informaţii cu privire la istoria acestei instituţii, a se vedea şi: Lazăr Ureche,
Fondurile grănicereşti năsăudene (1851–1918), Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca,
2001; ***, Regulamentele fondurilor şcolastice şi de stipendie din districtul Năseudului, Tipografia
Carol Csallner, Bistriţa, 1897.
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liceul din Năsăud, trebuie să fie mândru de a fi avut printre elevii săi şi pe
unii din fiii neamului din aceste părţi ridicaţi la cele mai înalte ranguri ca
dignitari bisericeşti şi factori ai vieţii noastre naţionale româneşti”20.

Pe lângă aceste articole, în paginile revistei pomenite mai poate fi
regăsit şi discursul rostit de părintele Pletosu la dezvelirea bustului fostului
său elev, poetul George Coşbuc21. Întrucât însă, această cuvântare a mai fost
publicată şi în Raportul Gimnaziului22, şi într-un volum dedicat evenimentului23,
nu vom insista aici asupra lui. Vom spune doar că el conţine, pe de-o parte,
aprecieri sincere cu privire la autor şi realizările sale pe tărâmul literaturii, dar
şi evocarea unor amintiri personale.
Observăm, aşadar, dinamica publicisticii lui Grigore Pletosu din paginile Gazetei Bistriţii, contribuţiile teologice, istorice, dar şi de memorie pe care
le aduce şi modul în care scrierile sale contribuie la creionarea chipului unui
autor complex, erudit, care ştie să fie recunoscător, stăpâneşte tainele Teologiei,
şi îşi aminteşte cu drag de locurile în care s-a format.

Anexă
Lista publicaţiilor lui Grigore Pletosu din paginile Gazetei Bistriţii
1. „Mulţămită”, în Gazeta Bistriţii, VII (1927), nr. 22, p. 3.
2. „Apel cătră On. Doamne şi Domnişoare române din Bistriţa”, în Gazeta Bistriţii, V
(1925), nr. 6, p. 1.
3. „Sărbătoarea Sf. Paşti”, în Gazeta Bistriţii, V (1925), nr. 8, pp. 1–2.
4. „Pentru „Fondul recunoştinţei”, în Gazeta Bistriţii, VI (1926), nr. 7, pp. 1–2.
5. „Discursul protoiereului Gr. Pletosu, reprezentantul Episcopiei ort. rom. din Cluj”, în
Gazeta Bistriţii, VI (1926), nr. 17, p. 3

THE ARTICLES OF ARCHPRIEST GHEORGHE
PLETOSU IN „GAZETA BISTRIŢII” JOURNAL
– Abstract –
In this research, the author presents the articles and the studies published by the
archpriest Grigore Pletosu (1848–1934), in Gazeta Bistriţii journal, between 1925 and
1927. The most important ideas presented there are not just emphasized, but also analysed, and the most interesting points are highlighted into this study. The research aims
to bring to attention the personality, the work and the activity of the archpriest Grigore
Pletosu, the mentor of some very important literary and theological personalities, like:
20
21
22

23

Grigore Pletosu, „Pentru „Fondul recunoştinţei”, pp. 1–2.
Idem, „Discursul protoiereului Gr. Pletosu, reprezentantul Episcopiei ort. rom. din Cluj”, p. 3.
Vasile Bichigean (coord.), Anuarul liceului grăniceresc „Gh. Coşbuc” din Năsăud. Anul întemeierii
1863 – Anul şcolar 1925/6, Tipografia lui G. Matheiu, Bistriţa, 1926, pp. 24–27.
Reeditat de curând. A se vedea: Leon Scridon (coord.), Omagiu lui George Coşbuc cu ocazia dezvelirii bustului în Năsăud, ediţia a II-a, ed. Daniel Câmpean, Ion Buzaşi, Editura Casa Cărţii de
Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2016.
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George Coşbuc, Miron Cristea, the First Romanian Orthodox Patriarch, or Nicolae
Bălan, Metropolitan bishop of Transylvania.

LES ARTICLES DE L'ARCHIPRÊTRE GHEORGHE PLETOSU
DANS LE JOURNAL «GAZETA BISTRIŢII»
– Résumé –
Dans cette recherche, l’auteur présente les articles et les études publiés par l’archiprêtre Grigore Pletosu (1848–1934), dans le journal Gazeta Bistriţii, entre 1925 et 1927.
Les idées les plus importantes, qui y sont présentées, ne sont pas seulement soulignées,
mais aussi analysées, et les points les plus intéressants sont mis en évidence dans la
présente étude. La recherche vise à attirer l’attention sur la personnalité, le travail et
l’activité de l’archiprêtre Gheorghe Pletosu, le mentor de nombreuses personnalités
littéraires et théologiques, comme: George Coşbuc, Miron Cristea, le Premier Patriarche
Orthodoxe Roumain, ou Nicolae Bălan, Métropolite de Transylvanie.
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PĂRINTELE GHEORGHE NOVEANU (1916–1967),
O PERSONALITATE CULTURALĂ ŞI
TEOLOGICĂ PE NEDREPT UITATĂ
Maxim (Iuliu-Marius) MORARIU
O personalitate importantă a spaţiului teologic şi a celui cultural românesc a fost, cu certitudine, părintele Gheorghe Noveanu. Marginalizat de
ambele, el se cere totuşi redescoperit, atât datorită valenţelor teologice şi literare ale operei sale, cât şi a activităţii pastorale desfăşurate.
Publicist de anvergură, ce va cunoaşte anumite culmi ale gloriei acestui
domeniu în perioada interbelică şi va avea apoi de suferit în comunism, el este
neglijat de către părintele Mircea Păcurariu în Dicţionarul Teologilor Români1,
şi este prezentat succint, în doar câteva rânduri, în volumul dedicat de către
domnul Vasile Manea preoţilor ortodocşi încarceraţi în timpul regimului
trecut2. Omisiunea este parţial remediată de părintele profesor Alexandru
Moraru, în paginile volumului dedicat învăţământului teologic universitar din
Cluj, unde acesta, folosindu-se de informaţiile oferite de domnul avocat Doru
Noveanu, fiul său, oferă un medalion biografic mai detaliat3. Cu toate acestea,
şi în urma acestui demers, rămân încă multe lucruri interesante privitoare la
opera şi biografia lui ce s-ar mai putea evidenţia. În plus, anumite pasaje de
aici se cer îndreptate.
De aceea, pornind de la informaţiile deja existente, dar şi de la cele furnizate de alte surse adiacente, vom încerca o reconstituire biografică mai complexă a acestui teolog şi literat important al spaţiului clujean, al cărui destin s-a
legat şi de Bistriţa, prin faptul de a fi fost păstorul comunităţii ortodoxe de aici
între anii 1958 şi 1965.
Născut la data de 26 aprilie a anului 1916 în Galaţi, într-o familie de muncitori, după cum se va preciza ulterior în fişa sa matricolă penală4, va efectua
1

2

3

4

Cf. Mircea Păcurariu, Dicţionarul Teologilor Români, Ediţia a II-a, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2002, pp. 342–343.
„Preotul Gheorghe Noveanu (1916–1967), licenţiat în Teologie, Litere şi Filosofie, a fost
duhovnic la Academia teologică din Cluj (1946–1948) şi bibliotecar. După ce a fost închis între
1954–1956, a devenit preot paroh în Cluj I (1956–1958) şi Bistriţa II (1958–1965)”. Vasile Manea,
Preoţi ortodocşi în închisorile comuniste, col. „Document”, vol. 3, Editura Patmos, Cluj-Napoca,
2010, p. 230.
Alexandru Moraru, Învăţământul Teologic Universitar Ortodox din Cluj (1924–1952), Editura
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1996, pp. 239–241.
http://www.biblioteca-represiunii.ro/Fise%20matricole%20penale%20–20detinuti%20
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studiile primare la Sibiu, între anii 1922 şi 1926, şi apoi îşi va continua formarea
la liceul Gheorghe Lazăr din aceeaşi localitate, între anii 1926–19335. Ulterior, îşi
va îndrepta paşii înspre Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii „Regele
Ferdinand” din Cluj, pe care o va absolvi în anul 1940. Pe durata studiilor va
fi remarcat în repetate rânduri pentru activitatea sa culturală. Astfel, în anul
universitar 1934–1935, se va număra între premianţii fundaţiei „Vasile Pârvan”
a Senatului universităţii clujene, fiind răsplătit pentru cunoştinţele sale privitoare la marele arheolog şi epigrafist român în cadrul unui concurs organizat
de aceasta6, iar în anul 1937 va fi ales preşedintele societăţii Facultăţii sale, evenimentul fiind imortalizat în paginile periodicului Renaşterea, unde se va menţiona, de asemenea, că era fiul duhovnicesc al episcopului Nicolae Colan:
„Dl. Gigi Noveanu, student în filozofie (anul III) excelent poet şi fin scriitor,
a fost ales preşedinte al Societăţii Studenţilor în Litere şi Filozofie. Dl. Gigi
Noveanu, e unul dintre tinerii descoperiţi şi încurajaţi de P. S. Episcop Nicolae
Colan. În coloanele „Vieţii Ilustrate” dl. Gigi Noveanu, primit foarte bine şi
încurajat, a scris o mulţime de poezii lirice şi câteva articole literare. Poeziile
dlui Noveanu, sunt mărturisiri sincere ale unui suflet creştin şi românesc,
iubitor de „legi şi datini”, îndrăgostit de peisajul mioritic. E un mic vezuv de
simţire ortodoxă şi naţionalistă”7.

În această perioadă, se va remarca de asemenea datorită colaborării
sale constante şi consistente cu părintele Florea Mureşanu8 şi periodicul iniţiat
şi coordonat de acesta, Viaţa Ilustrată. Astfel, între anii 1935–1940, va publica

5
6

7

8

politici/N/N%2004.%20Niculet%20-%20Nyulas/Noveanu%20Gheorghe/P1710692.JPG,
accesat 11. 05. 2017. Cf. Alexandru Moraru, Învăţământul Teologic Universitar Ortodox din Cluj
(1924–1952), p. 239.
Ibidem, p. 239.
„În confirmitate cu propunerea Comisiei, aprobată de Senatul Universitar, (Rectorat No.
1734/935) s-a publicat concurs pentru cea mai bună lucrare asupra temei: „Ce trebu[i]e să ştie
fiecare tânăr intelectual român despre opera şi viaţa lui V. Pârvan”. Premiul de 3000 lei a fost
atribuit studentului Dumitru D. Mateiaş (Litere), lucrarea sa fiind considerată cea mai bună.
Menţiuni au fost acordate studenţilor: Iosif Eugen Nagy (Litere), Irina Juricskay (Litere), Gheorghe Noveanu (Litere)”; ***, „Fundaţia „V. Parvan” a Senatului Universitar”, în Anuarul Universităţii „Regele Ferdinand I” din Cluj, pe anul şcolar 1934/35, Institutul de Arte Grafice „Ardealul”, Cluj, 1935, p. 56.
***, „Succesul unui fiu duhovnicesc al P. S. nostru Episcop”, în Renaşterea, XV (1937), nr. 21,
p. 4.
Pentru mai multe informaţii cu privire la viaţa şi activitatea acestui preot mărturisitor important în peisajul cultural şi cel duhovnicesc clujean, a se vedea şi: Florea Mureşanu, Grai şi suflet
românesc, ed. Dorel Man, col. „Mărturisitori de după gratii”, vol. 1, Editura Arhidiecezana,
Cluj-Napoca, 1997, p. 10; Idem, „Teologul şi cărturarul martir, protopop Florea Mureşanu”,
în Anuarul Institutului Teologic universitar Ortodox din Cluj-Napoca (din 1992 – Facultatea de Teologie Ortodoxă), I (1990–1992, Editura Arhidiecezana, Cluj, 1998, pp. 305–311; Florea Mureşanu, „Cuvânt înainte”, în Almanahul societăţii academice „Credinţa Ortodoxă” a studenţilor de
la Academia Teologică Ortodoxă Română din Cluj 1924/25 – 1929/30, Institutul de Arte Grafice
„Ardealul”, Cluj, 1930, pp. 7–9; Idem, „Gestiunea bănească”, în Almanahul societăţii academice
„Credinţa Ortodoxă” a studenţilor de la Academia Teologică Ortodoxă Română din Cluj 1924/25 –
1929/30, Institutul de Arte Grafice „Ardealul”, Cluj, 1930, pp. 38–41.
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aici 18 texte, de o varietate tematică şi stilistică aparte. Va semna o cronică
literară la un volum ce interfera cu preocupările sale literare şi spaţiul său de
activitate9, o alta la două volume de teologie, pe care le va analiza comparativ10,
un eseu dedicat unui pictor contemporan lui, pe care-l cunoştea şi a cărui operă
o admira11, dar şi un studiu dedicat fraţilor Silvestru şi Eufrosin Urmă şi hrisoavelor de la Mănăstirea Neamţ, ce poate fi încadrat atât în sfera cercetării istorice propriu-zise, cât şi în categoria istoriei literare, datorită frumoasei analize
filologice12. De asemenea, va publica patrusprezece poeme, dintre care, unul
consta dintr-un frumos colind cu conţinut religios13, iar celelalte erau pasteluri14. În cadrul lor, alternează prozodia clasică, pe care o expune fie sub formă
de catrene15, fie sub formă de cvintete16, cu ritmurile moderne17, ce se remarcă
totuşi prin muzicalitate şi prin folosirea unor procedee ce dau textului simetrie, fără a fi însă atât de tributare aspectelor stilistice, cum sunt celelalte. Deşi,
din perspectiva creaţiei poetice, nu poate fi clasat în categoria modernismului,
lucrările sale fiind mai degrabă parte a unui romantism întârziat, iar ca ca
operă, ar putea fi cel mult clasificat între poeţii minori, şi aceasta şi din pricina
faptului că lucrările lui sunt cu precădere opere de tinereţe, părintele Noveanu
rămâne totuşi unul dintre puţinii preoţi literaţi ai Clujului interbelic. Şi acest
fapt, în mare parte datorită acestor creaţii.
Viaţa de student, coroborată cu activitatea publicistică şi cu cea de
preşedinte al Asociaţiei studenţeşti a Facultăţii de Litere şi Filosofie din Cluj,
nu i-au fost suficiente tânărului Gheorghe Noveanu. Resimţind o puternică
9

10
11
12
13
14

15

16

17

Gh. Noveanu, „I. U. Soricu, Popeşti din patru unghiuri (satire şi scrisori), în 8°, p. 189, Bucureşti, Pavel Suru, 1936”, în Viaţa Ilustrată, IV (1937), nr. 4, pp. 22–24.
Idem, „Vitrina cărţii – note pe marginea cărţilor”, în Viaţa Ilustrată, IV (1937), nr. 6, pp. 22–24.
Idem, „Pictorul Liviu Bordeaux”, în Viaţa Ilustrată, VII (1940), nr. 5, p. 19.
Idem, „Silvestru şi Eufrosin Urmă”, în Viaţa Ilustrată, III (1936), nr. 11, p. 2–3.
Idem, „Acum proorociile”, în Viaţa Ilustrată, IV (1937), nr. 12, p. 8.
Idem, „Pastel”, în Viaţa Ilustrată, II (1935), nr. 11, p. 14; Idem, „Peisaj”, în Viaţa Ilustrată, III
(1936), nr. 6, p. 9; Idem, „Frângurele”, în Viaţa Ilustrată, III (1936), nr. 7, pp. 6–7; Idem, „Dor”,
în Viaţa Ilustrată, III (1936), nr. 12, p. 14; Idem, „Dor cu plâns”, în Viaţa Ilustrată, IV (1937), nr. 1,
p. 12; Idem, „Doliu”, în Viaţa Ilustrată, IV (1937), nr. 2, p. 13; Idem, „Hoţul”, în Viaţa Ilustrată,
IV (1937), nr. 4, p. 17; Idem, „Noapte”, în Viaţa Ilustrată, II (1935), nr. 12, p. 6; Idem, „Ploaie”,
în Viaţa Ilustrată, IV (1937), nr. 8–9, p. 7; Idem, „Duminicală”, în Viaţa Ilustrată, V (1938), nr. 2,
p. 17; Idem, „Dimineaţă”, în Viaţa Ilustrată, III (1936), nr. 6, p. 2; Idem, „Toamna”, în Viaţa
Ilustrată, III (1936), nr. 5, p. 10; Idem, „Tablou”, în Viaţa Ilustrată, III (1936), nr. 2, p. 10.
Ca de exemplu: „Boabe mici de rouă / Plâng pe tufănele / Plânge luna nouă / Printre rămurele. / Râde vers de ga[i]e / Peste munţi de gânduri; / Căsuţă de pa[i]e / Sunt a mele rânduri.
/ Nalt se su[i]e luna / Pe colbul de stele / Nalt îşi dreg azi struna / Dorurile mele. / Plângă
roua albă / Plângă desfătarea: / Ori şi cât ar plânge / Nu aduc uitarea. / Scânteieri de lună
/ Cad în vălurele / Cu cântec de gre[i]er / Prins de vremuri grele / Numai tu nu plânge /
Dorule, din mine, / Că-n zadar ai plânge, / Nu te-aude nime”. Idem, „Dor cu plâns”, p. 12.
Cum este structurat, de exemplu, poemul Pastel: „Tremură văzduhul / Norii trec alene / Şi
prin valuri, stuhul, / Şu[i]eră blesteme”. Idem, „Pastel”, p. 14.
Iată un astfel de exemplu: „Cad fulgi plângând / din ram / în ram / pe geam de gând / alean;
/ Mint zări de plâns / cântând / mocnind / pe amintiri ce au rămas / în van; / Poveşti de
prunci / cu somn / de domn, / căldura-mi spune calm; / Şi când privesc / abis / de vis / pe
zări e doliu chinezesc / de nea”. Idem, „Doliu”, p. 13.
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chemare interioară, el se va înscrie în anul 1938 şi la Facultatea de Teologie
din Sibiu. În acest context îl vom regăsi atât în anul universitar 1938/193918,
cât şi în cel următor19, în lista tinerilor stipendiaţi de către fundaţia „Bădilă
Moldovan” a Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura
Poporului Român. Astfel, în fiecare dintre aceşti ani, a primit câte 7.000 de lei,
pentru a se putea susţine la învăţătură.
Din pricina multiplelor activităţi în care era implicat, dar şi din alte
chestiuni, va absolvi Facultatea de Teologie abia în anul 194720. Acest lucru
nu va constitui însă un impediment nici pentru ascensiunea sa clericală, nici
pentru cea din cadrul profesiei. Astfel, la data de 30 iunie a anului 1941 va fi
hirotonit diacon, iar la 1 iulie preot, de către episcopul Veniamin Nistor, la
Sibiu21. Dacă înainte de a fi preot a fost, între 1 septembrie 1939 şi 1 septembrie
1940, director al cursului profesional de ucenici din Sibiu, şi, începând cu 1
septembrie 1940, inspector în cadrul Direcţiei Muncii de la Bucureşti, şi după
acest moment, vocaţia sa sacerdotală va fi dublată de activitatea sa în cadrul
instituţiei pomenite, până la 6 ianuarie 1944, când se va transfera la Sibiu, în
cadrul aceluiaşi sector, unde va funcţiona până în anul 1946, când va fi angajat
în cadrul Episcopiei Clujului, până la momentul arestării, şi după aceea22.
În ciuda multiplelor responsabilităţi pe care le va avea de-a lungul
timpului, cărora li se vor adăuga şi activităţi academice, căci, din anul 1947
a devenit doctorand în litere şi filsofie al universităţii clujene, iar între anii
1948–1949 a fost magistrand al Institutului Teologic din Bucureşti23, nu s-a
dezis niciodată de activitatea publicistică, reuşind chiar să antologizeze o parte
dintre operele răsfirate în paginile periodicelor culturale, în volume. Astfel, în
anul 1943 a publicat la editura societăţii scriitorilor bucovineni din Cernăuţi,
al cărei secretar era, un volum de versuri, intitulat Laude24, ce va fi prezentat şi
18

19

20
21
22

23
24

***, „Tabloul bursierilor „Asociaţiunii” pe anul 1938/1939”, în Transilvania, LXX (1939), nr. 4,
p. 288.
***, „Tabloul bursierilor „Asociaţiunii” pe anul 1939/1940”, în Transilvania, LXXI (1940),
nr. 3–4, p. 132.
Alexandru Moraru, Învăţământul Teologic Universitar Ortodox din Cluj (1924–1952), p. 239.
Ibidem, p. 241.
Rezumând activitatea sa şi prezentând sintetic funcţiile pe care le-a ocupat părintele Noveanu
de-a lungul vieţii, părintele profesor Alexandru Moraru arăta că: „În decursul vieţii a îndeplinit următoarele funcţii: „Prof. Director la Cursul profesional de ucenici din Sibiu (1 sept. 1939
– 1 sept. 1940); inspector în Direcţia Muncii, Bucureşti (1 sept. 1940 – 6 ian. 1944); inspector la
Inspectoratul Muncii – Sibiu (17 ian. 1944 – 20 mai 1946); şef de serviciu la Episcopia Ortodoxă
Română din Cluj (21 mai 1946 – 3 mart. 1947); duhovnic – spiritual la Academia Teologică din
Cluj (4 mart. 1947 – dec. 1948); prim-secretar la Academia Teologică din Cluj (2 dec. 1948 – 1
apr. 1949); bibliotecar şi bibliotecar-şef la aceeaşi Academie Teologică (între 1 aprilie 1950 şi
1 septembrie 1951, respectiv 1 sept. 1951 – 31 aug. 1952); bibliotecar – secretar la Şcoala de
cântăreţi bisericeşti şi Seminarul Teologic Ortodox din Cluj (1 nov. 1952 – 8 ian. 1954); între
1954 şi 1956 a suferit detenţie din partea autorităţilor comuniste; preot în Parohia Cluj I (1 aug.
1956 – 1 sept. 1958); preot la Parohia Bistriţa II (2 sept. 1948 – 1965)”. Ibidem, p. 240.
Ibidem, pp. 239–240.
Gheorghe Noveanu, Laude, col. „Societăţii Scriitorilor Bucovineni”, Tipografia „Mitropolitul
Silvestru”, Cernăuţi, 1943. Părintele Alexandru Moraru plasează locul apariţiei la Constanţa,
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în Revista Fundaţiilor Regale25. Ulterior, în anul 1947, va publica un nou volum,
intitulat Geneza mântuirii noastre26, ce va reuni pasaje din textele publicate anterior în revista Renaşterea27, ce cuprinde frumoase meditaţii privitoare la istoria
mântuirii, importanţa sufletului şi alte aspecte similare28.
În toată această perioadă va fi însă şi membru al redacţiei Revistei
Bucovinei29, calitatea slabă a acesteia atrâgându-i uneori critici din partea redactorilor unor alte periodice, precum cea a fundaţiilor regale30, şi va fonda, în
anul 1944, periodicul intitulat Cronicar, ce va fi destul de intens mediatizat în
paginile publicisticii vremii31. De asemenea, din anul 1947, va fi şi director al
Tipografiei, editurii şi librăriei diecezane de la Cluj32, iar din anul următor,
începând cu data de 1 ianuarie33, va deveni redactorul revistei Renaşterea. De
altfel, în paginile ei începuse să publice încă din anul 1946, articole de teologie34,
meditaţii sau medalioane35, debutul colaborării lui cu acest periodic datând
însă din anul 194036.
În perioada în care a fost redactor la Renaşterea, periodicul a cunoscut
atât o creştere a calităţii articolelor, cât şi o dinamizare a publicisticii. Zelos,
părintele Noveanu i-a înfiinţat un supliment, Renaşterea pentru popor, cu apariţie bilunară, ce va fi salutat cu entuziasm şi de alte periodice bisericeşti ale
vremii37, şi a reuşit să fie prezent, în cei doi ani cât a coordonat apariţia ei, în

25
26

27

28

29

30
31

32
33
34

35
36

37

fiind probabil derutat de informaţiile primite de la fiul autorului. Cf. Alexandru Moraru, Învăţământul Teologic Universitar Ortodox din Cluj (1924–1952), p. 241.
***, „Cronica bibliografică”, în Revista Fundaţiilor Regale, X (1943), nr. 10, p. 194.
Gheorghe Noveanu, Geneza mântuirii noastre, col. „Veniţi de luaţi Lumină”, vol. 22, Editura
Episcopiei Ortodoxe Române, Cluj, 1947. Bazându-se pe aceeaşi sursă, părintele Moraru plasează apariţia ei în anul 1948. Cf. Alexandru Moraru, Învăţământul Teologic Universitar Ortodox
din Cluj (1924–1952), p. 241.
Gheorghe Noveanu, „Geneza mântuirii noastre”, în Renaşterea, XXV (1947), nr. 34–35, pp. 2–3;
Idem, „Geneza mântuirii noastre (urmare)”, în Renaşterea, XXV (1947), nr. 36–37, pp. 3–4;
Idem, „Geneza mântuirii noastre (urmare)”, în Renaşterea, XXV (1947), nr. 40–41, pp. 2–3.
„Sufletul este ipostaza ideală a fiinţei şi elementul de mânecare între fenomenele de existenţă
cosmică şi lumea transcendentală. Către acest suflet, descolbuit din delăsarea amintirilor, să
ne îndreptăm paşii”. Idem, „Geneza mântuirii noastre (urmare)”, p. 2.
Revista Bucovinei, II (1943), nr. 10, p. 506. Cf. Rodica Iaţencu, „Fenomenul cultural din Bucovina în perioada 1941–1944”, în Analele Bucovinei, XI (2004), nr. 2, p. 369.
***, „Reviste bucovinene”, în Revista Fundaţiilor Regale, X (1943), nr. 10, p. 211.
Cf. ***, „Cronicar”, în Gândirea, XXIII (1944), nr. 1, p. 55. Cei de la Gândirea vor afirma atunci,
cu mândrie, că este un periodic de formatul ei.
Alexandru Moraru, Învăţământul Teologic Universitar Ortodox din Cluj (1924–1952), p. 240.
Cf. Renaşterea, XXVI (1948), nr. 1, p. 1.
Gheorghe Noveanu, „Colinda, rugăciune românească”, în Renaşterea, XXIV (1946), nr. 51–52,
pp. 3–5; Idem, „Geneza mântuirii noastre”, pp. 2–3; Idem, „Geneza mântuirii noastre
(urmare)”, pp. 3–4; Idem, „Despre post”, în Biserica şi şcoala, LXX (1946), nr. 13, pp. 89–90.
Idem, „I. P. C. Iconom Stav. Cornel Magieru”, în Renaşterea, XXV (1947), nr. 5, p. 4.
Idem, „DENIILE – Temeiul liturgic şi valoarea lor în viaţa creştină a poporului român”, în
Renaşterea, XVIII (1940), nr. 16, pp. 2–3.
„Cu data de 1 Ianuarie 1948, revista „Renaşterea”, organul oficial al Eparhiei Clujului, a început să scoată şi un „adaos pentru popor”. Suplimentul este scris pe înţelesul poporului şi
apare de două ori pe lună. Abonamentul costă 300 lei pe an şi 150 lei pe 6 luni. Redactor este
P. C. Pr. Gh. Noveanu. Foaia cuprinde articole variate, de cuprins religios şi moral, precum
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foarte multe numere cu materiale interesante. Astfel, cele douăzeci şi trei de
articole dedicate diferitelor teme de teologie, cronicile sau medalioanele îmbogăţesc, în toată această perioadă, conţinutul ei. Între unele dintre ele există continuitate, fapt ce arată că autorul şi-ar fi dorit antologizarea lor ulterioară în
paginile unui volum. Aşa se întâmplă, de exemplu, cu materialele din seria
Geneza mântuirii noastre38, ce vor fi apoi reunite în paginile cărţii pomenite, cu
mai multe adăugiri, cu textele ce conţin o amplă exegeză la rugăciunea domnească, intitulate, fiecare dintre ele, cu câte un fragment din aceasta39, sau cele
privitoare la armonia lăuntrică40. Acestora li se adaugă meditaţii privitoare la
omul singuratic41, texte legate de anumite sărbători42 şi tradiţiile lor43, exegeze
ale unor pasaje vetero-testamentare44, meditaţii religioase45, sau mici inserţii
explicative privitoare la anumite elemente religioase din viaţa de zi cu zi46,
dar şi un medalion dedicat Patriarhului Nicodim, cu prilejul trecerii lui la
Domnul47, şi un text polemic, îndreptat împotriva greco-catolicilor48. Alteori,
activitatea lui ca duhovnic al Institutului Teologic Ortodox sau alocuţiunile
rostite în diferite situaţii, sunt şi ele valorificate în paginile periodicului clujean,
ca note ale redacţiei49.
În texte scurte, de felul unor adevărate maxime, sau argumentări ample,
dar logice, părintele Noveanu va explica în aceste articole chestiuni importante
de teologie, va vorbi despre anumite aspecte din viaţa omului de rând sau va
încerca să-şi facă cititorii să înţeleagă importanţa tradiţiilor lor. Uneori, ideile
sale vor friza şi sfera filosofiei, prin modul clar şi bine articulat în care erau prezentate. Alteori, se va folosi de comparaţia cu chestiuni şi elemente cotidiene

38

39

40

41
42
43
44
45

46
47
48
49

şi poezii religioase, povestiri morale, întâmplări „din lumea largă”, vorbe înţelepte etc.”, ***,
„Cu data de 1 Ianuarie 1948, revista „Renaşterea”, în Biserica şi şcoala, LXII (1948), nr. 36, p. 36.
Gheorghe Noveanu, „Geneza mântuirii noastre”, pp. 2–3; Idem, „Geneza mântuirii noastre
(urmare)”, pp. 3–4; Idem, „Geneza mântuirii noastre (urmare)”, pp. 2–3.
Idem, „Precum în cer...”, în Renaşterea, XXVI (1948), nr. 17, pp. 1–2; Idem, „Sfinţească-se
numele Tău”, în Renaşterea, XXVI (1948), nr. 14, pp. 1–2; Idem, „Carele eşti în ceruri”, în Renaşterea, XVI (1948), nr. 12, pp. 1–2; Idem, „Pâinea noastră...”, în Renaşterea, XXVI (1948), nr. 19,
pp. 1–2; Idem, „Facă-se voia Ta”, în Renaşterea, XXVI (1948), nr. 16, pp. 1–2; Idem, „Tatăl nostru”, în Renaşterea, XXVI (1948), nr. 11, pp. 1–2; Idem, „Vie împărăţia Ta”, în Renaşterea, XXVI
(1948), nr. 15, pp. 1–2.
Idem, „Despre armonia lăuntrică, principiu cauzal al mântuirii”, în Renaşterea, XXVI (1948),
nr. 45–48, pp. 2–3; Idem, „Despre armonia lăuntrică, principiu cauzal al mântuirii (continuare)”, în Renaşterea, XXVII (1949), nr. 1–2, pp. 2–3; Idem, „Despre armonia lăuntrică, principiu
cauzal al mântuirii (continuare)”, în Renaşterea, XXVII (1949), nr. 3–4, p. 2.
Idem, „Despre omul singuratec”, în Biserica şi şcoala, LXX (1946), nr. 28, pp. 214–217.
Idem, „A înviat”, în Renaşterea, XXVI (1948), nr. 9, p. 7.
Idem, „Colindă, colindă”, în Renaşterea, XXVI (1948), nr. 1, p. 3.
Idem, „David şi Goliat”, în Renaşterea, XXVI (1948), nr. 8, p. 1.
Idem, „Tăria noastră”, în Renaşterea, XXVI (1948), nr. 4, pp. 1–2; Idem, „Legile vieţii”, în Renaşterea, XXVI (1948), nr. 5, p. 1.
Idem, „Doamne ajută!”, în Renaşterea, XXVI (1948), nr. 2, p. 1.
Idem, „I.P.S.S. Nicodim Patriarhul României”, în Renaşterea, XXV (1948), nr. 6, p. 1.
Idem, „Un domn, o credinţă!”, în Renaşterea, XXVI (1948), nr. 3, p. 1.
***, „Pentru întărirea dreptei credinţe – meditaţii religioase”, în Renaşterea, XXVI (1948),
nr. 13–14, p. 2.
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pentru a ilustra anumite situaţii din viaţa creştină sau a oferi învăţăminte. Iată
un astfel de exemplu:
„Cu cât ochii sunt mai mulţi, vederea este mai bună, cu cât minţile sunt mai
multe, priceperea este mai mare şi cu cât apele s-au strâns mai multe la un
loc, pot purta poveri şi au putere mai mare”50.

Activitatea sa culturală bogată, prestigiul şi toate cele făcute până
atunci nu vor conta însă în faţa Securităţii, care-l va aresta în data de 26 ianuarie a anului 1954, ducându-l la Jilava, pentru vina de a-l fi ajutat pe Ştefan
Dănulescu, condamnat pentru crime de război, adăpostindu-l pe când acesta
era fugar51. Fişa lui matricolă penală este utilă cercetătorului de astăzi, atât
pentru că oferă informaţii cu privire la acuzaţiile care i se aduceau, cât şi pentru
că aduce date interesante cu privire la aspectul şi statura sa, sau viaţa personală, pe care a ascuns-o cu atâta discreţie de-a lungul timpului. Astfel, în document se specifică faptul că la data arestării era divorţat, având un băiat, că nu
avea avere, avea origine muncitorească, făcuse armata, era destul de înalt (cel
care a întocmit documentul apreciase statura lui la 1,89 metri), avea fruntea
înaltă, nasul şi gura mijlocii, bărbia ovală, ochi albaştri şi sprâncene castanii, şi
purta barbă şi mustaţă52. În urma activităţii desfăşurate împotriva regimului,
va fi condamnat la 4 ani de închisoare, de la data de 9 ianuarie a anului 1954,
şi până la 7 ianuarie 195853. După ce, la data de 19 aprilie a anului condamnării
va fi transferat de la Jilava la penitenciarul din Oradea, un an mai târziu, la
6 octombrie 1955, va fi graţiat conform ordinului cu numărul 421 din 195554,
motivele care au determinat această decizie nefiind însă comunicate.
După eliberare, a slujit vreme de doi ani la Biserica din Deal, în ClujNapoca55, iar apoi s-a transferat la Bistriţa, la Biserica cu hramul „Sfinţii Trei
Ierarhi”, unde a rămas până la decesul său, survenit în luna ianuarie a anului
196756. Deşi, în timpul pastoraţiei bistriţene nu s-a remarcat nici prin activitate
edilitară şi nici prin zelul în cele culturale pe care-l avusese în anii de dinainte
de încarcerare, părintele Noveanu a reuşit să rămână în conştiinţa bistriţenilor
50
51

52
53

54

55

56

Idem, „Tăria noastră”, p. 1.
http://www.biblioteca-represiunii.ro/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20
politici/N/N%2004.%20Niculet%20-%20Nyulas/Noveanu%20Gheorghe/P1710692.JPG,
accesat 11. 05. 2017.
Ibidem.
http://www.biblioteca-represiunii.ro/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20
politici/N/N%2004.%20Niculet%20-%20Nyulas/Noveanu%20Gheorghe/P1710693.JPG,
accesat 11. 05. 2017.
Ibidem. Atât părintele Moraru, cât şi Vasile Manea plasează eliberarea lui în anul 1956, fapt
ce nu coincide însă cu informaţiile din fişa sa matricolă penală, pe care ne fundamentăm afirmaţia. Cf. Alexandru Moraru, Învăţământul Teologic Universitar Ortodox din Cluj (1924–1952),
p. 240; Vasile Manea, Preoţi ortodocşi în închisorile comuniste, p. 230.
Cf.
http://ziuadecj.realitatea.net/eveniment/povestea-primei-biserici-romanesti-dincluj-–5460.html, accesat 11. 05. 2017; Bogdan Ivanov, „Biserica din Deal: 220 de ani de istorie
românească şi ortodoxă în Cluj”, în Renaşterea, Serie nouă, XXV (2015), nr. 12, p. 6.
Alexandru Moraru, Învăţământul Teologic Universitar Ortodox din Cluj (1924–1952), p. 241.
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drept un preot vrednic şi erudit, fiind mereu menţionat în evocări alături de
părintele Liviu Galaction Munteanu şi alţi păstori care au marcat destinul
acestei parohii57.
Prin faptul că a fost unul dintre cadrele Institutului Teologic Ortodox
de la Cluj care, alături de părintele Liviu Galaction Munteanu58, Florea
Mureşanu59, Ioan Bunea60, Alexandru Filipaşcu61 sau Ilarion Felea, au avut de
suferit în timul regimului comunist, părintele Noveanu se înscrie în categoria
selectă a mărturisitorilor din cadrul acestei instituţii. Prin opera sa culturală, se
înscrie între erudiţii săi, iar prin modul în care a ştiut mereu să-şi coreleze activitatea pastorală cu cea administrativă şi cea culturală, se înscrie între puţinii
oameni care s-au manifestat cu competenţă în toate domeniile de activitate,
devenind adevărat reper pentru mediile prin care a trecut.
Datorită valorii, opera părintelui Noveanu se cere redescoperită şi
valorificată. Din pricina activităţii lui complexe şi a calităţii lui de mărturisitor,
biografia lui se cere readusă în atenţie. De aceea, am încercat ca, prin intermediul acestui modest medalion biografic, în paginile căruia am reliefat modul
în care s-au interferat benefic mai multe domenii, să oferim un mic imbold
acestei activităţi, ce sperăm că va găsi ecou şi va duce la reaşezarea părintelui
57

58

59

60

61

„Pe măsura creşterii numărului de credincioşi, s-au înmulţit şi numărul parohiilor. În Parohia
Ortodoxă Bistriţa V a slujit aproape patru decenii protopopul Virgil Guţiu, coleg cu vrednicii
preoţi: Gheorghe Noveanu, Ioan Deac şi fostul rector al Academiei Teologice din Cluj, exilat
vremelnic în Bistriţa, cel care a sfârşit martiric, făcând dovada că pentru regimul ateu nu era
alegere când era vorba de suferinţa pentru credinţă”. Alexandru Vidican (coord.), Protopopiatul Ortodox Român Bistriţa – Monografie-album, Editura Karuna, Bistriţa, 2008, p. 32. Cf. http://
www.rasunetul.ro/pr-liviu-sugar-biserica-sf-trei-ierarhi-din-bistrita-hramul-catedralei-judetene, accesat în 11. 05. 2017.
Cf. Arhiva Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului şi Clujului (în continuare
se va cita: AAOVFC), Fond personal Munteanu Liviu, Copie absolutoriu; Idem, Fond personal
Munteanu Liviu, Autobiografie, nepaginat, şi: Alexandru Moraru, ALEXANDRU MORARU,
Învăţământul teologic universitar din Cluj (1924–1952), p. 185, pentru mai multe informaţii privitoare la viaţa şi activitatea lui.
Vezi: Florea Mureşanu, Grai şi suflet românesc; Idem, „Teologul şi cărturarul martir, protopop
Florea Mureşanu”, în Anuarul Institutului Teologic universitar Ortodox din Cluj-Napoca (din 1992
– Facultatea de Teologie Ortodoxă), I (1990–1992), Editura Arhidiecezana, Cluj, 1998, pp. 305–
311, pentru mai multe informaţii îl legătură cu viaţa şi martiriul său.
Pentru mai multe informaţii cu privire la experienţa sa carcerală şi biografia lui, a se vedea:
Ioan Bunea, Memorial, col. „Paraliteraria”, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2015; Cf. AAORVFC,
Fond Consistoriul Eparhial Cluj, dosar 1/1964, f. 1–2, f. 1–8.
Ştefan Ştefănescu (coord.), Enciclopedia istoriografiei româneşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1978, pp. 142–143; Alexandru Moraru, Învăţământul teologic universitar ortodox
din Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2009, pp. 19–20; Idem,
„Momente din istoria învăţământului teologic universitar ortodox din Cluj-Napoca (1924–
1952; 1990–2010)”, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai – Theologia Orthodoxa, anul LV (2010),
nr. 2, p. 61–63; Dumitru Borda, Petrova. Studii, articole şi documente de istorie locală, Editura
„Ţara Maramureşului”, Petrova, 2015, pp. 26–40, pentru mai multe informaţii privitoare la
viaţa şi activitatea lui; Cf. George Enache, „O moarte pentru o glumă” în Lumina, 23. 06. 2011,
disponibil la adresa: http://ziarullumina.ro/o-moarte-pentru-o-gluma–8874.html, accesat
11. 01. 2017; Vasile Manea, Preoţi ortodocşi în închisorile comuniste, p. 111; Mircea Păcurariu,
Dicţionarul Teologilor Români, p. 180.
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Noveanu acolo unde îi este locul, alături de personalităţile culturale şi clericale
de prim rang ale Ortodoxiei ardelene.

PRIEST GHEORGHE NOVEANU (1916–1967) A CULTURAL AND
THEOLOGICAL UNFAIRLY FORGOTTEN PERSONALITY
– Abstract –
In this article, the author brings to attention the life and the activity of priest
Gheorghe Noveanu, an important clergyman and writer from Transylvania, who’s
destiny was linked to Bistriţa-Năsăud county because, in the last part of his life, he
was priest at the “Three Holy Hierarchs” Church in Bistriţa. Despite of his importance, of his prodigious literary and theological activity, priest Noveanu was almost
forgotten by nowadays people. Only priest Alexandru Moraru speaks about him in a
little portrait in one of his books about the Orthodox Theological Seminary from Cluj,
and Vasile Manea who presents briefly his activity in a book about the priests who
were imprisoned during the communist period. But, for all that, some wrong information is exposed in those publications. So, starting from these points, the author will try
to reconstitute the biography of priest Noveanu, presenting the papers published by
him, but also his life and his activity, bringing him again to the contemporary research
attention.

PRÊTRE GHEORGHE NOVEANU (1916–1967), UNE PERSONNALITÉ
CULTURALE ET THÉOLOGIQUE INJUSTEMENT OUBLIÉ
– Résumé –
Dans cet article, l’auteur présente la vie et l’activité du prêtre Gheorghe Noveanu,
un important ecclésiastique et écrivain de Transylvanie, dont le destin était lié au comté
de Bistriţa-Năsăud car, dans la dernière partie de sa vie, il était prêtre à l’église « Les
Trois Hiérarques » de Bistriţa. Malgré l’importance de son prodigieuse activité littéraire et théologique, le prêtre Noveanu a été presque oublié par les contemporaines.
Seulement le prêtre Alexandru Moraru parle de lui dans un petit portrait d’un de ses
livres sur le Séminaire théologique orthodoxe de Cluj, et Vasile Manea qui présente
brièvement son activité dans un livre sur les prêtres qui ont été emprisonnés pendant
la période communiste. Mais, cependant, il y a des informations erronées dans ces
publications. Pour reconstituer sa biographie, l’auteur présente des travaux publiés
par le prêtre Noveanu, mais également sa vie et son activité, pour retenir à nouveau
l’attention de la recherche contemporaine.
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UNIUNEA COMUNELOR GRĂNICEREŞTI
NĂSĂUDENE ÎN PERIOADA 1990–20171
Valentin GĂLĂŢAN
I. Organizarea înfiinţării
Ca participant activ la acţiunile ce au fost întreprinse de la înfiinţarea
Uniunii Comunelor Grănicereşti Năsăudene şi până în prezent, pot relata fără
nici o presiune realităţile şi observaţiile, din interior, având de la început calitatea de preşedinte al Comisiei de Cenzori, iar ulterior de secretar al acestei
asociaţii, până în anul 2009.
Lucrarea de faţă nu este o operă ştiinţifică, este o înşiruire de date şi
evenimente ce s-au petrecut în cei 27 de ani de existenţă ai asociaţiei, cu scopul
de a se cunoaşte mai bine greutăţile şi ingerinţele în activitatea Uniunii. Se
doreşte ca documentele produse în perioada amintită să fie cunoscute şi să fie
mai uşor de studiat şi interpretat de către cei interesaţi.
La început s-a crezut că odată cu lichidarea regimului totalitar în decembrie 1989 problemele se vor rezolva rapid, iar recuperarea vechilor proprietăţi,
în baza noilor legi, se va face uşor, tot atât de uşor şi de rapid cum acestea au
fost confiscate odată cu Constituţia din anul 1948 şi Legea nr. 14/1948.
Această iluzie a fost deşartă, greutăţile ce au apărut fiind de natură să
demobilizeze şi pe cei mai optimişti susţinători ai noilor evenimente. După
cum se cunoaşte, măsurile din anul 1948 au făcut ca multe proprietăţi să fie preluate de regimul comunist prin legi şi decrete sau prin simple procese verbale.
În unele cazuri trecerile de proprietate s-au operat şi în Cărţile Funciare, dar în
altele nu, în documente figurând în continuare numele vechilor posesori. Alte
proprietăţi au fost transferate, inclusiv în Cartea Funciară, la diverse întreprinderi, iar după desfiinţarea acestora au ajuns în posesia anumitor proprietari,
devenind greu de recuperat. Totodată, după anul 1990 primăriile sau consiliile judeţene s-au grăbit, înainte de apariţia legilor retrocedării proprietăţilor
confiscate, ca aceste terenuri sau clădiri să fie trecute în domeniul public al
1

Nota redacţiei: Avându-se în vedere că Uniunea Comunelor Grănicereşti reprezintă o realitate
a istoriei recente a Ţării Năsăudului, prezentul material este îndreptăţit să-şi găsească locul
în paginile anuarului „Arhiva Someşană”. Pe de altă parte, reamintim, şi în acest context, că
responsabilitatea pentru conţinutul materialelor publicate revine în totalitate autorilor. Ca
urmare, colectivul redacţional se dezice de eventualele critici şi atacuri formulate la adresa
unor instituţii sau persoane.
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Statutului, făcându-se ulterior trecerea în domeniul privat, pentru a putea fi
valorificate.
Odată cu Revoluţia din anul 1989 şi abrogarea actelor emise de puterea
comunistă, s-a pus problema retrocedării proprietăţilor confiscate, preconizăndu-se apariţia unor legi recuperatorii. În această nouă ipostază, se discuta
în cercurile cunoscătorilor şi despre averile grănicereşti. Punerea în practică a
discuţiilor s-a produs odată cu iniţiativa profesorului Teodor Tanco de a ridica
o troiţă pe locul numit „Mocirlă” din comuna Salva, unde a avut loc revolta
grănicerilor din Districtul Rodnei, pentru aducere aminte noilor generaţii
despre cei patru sfinţi ai Graniţei năsăudene: Tănase Todoran din Bichigiu,
Vasile Dumitru din Telciu, Grigore Manu din Zagra şi Vasile Oichi din Telciu,
precum şi alţi 15 grăniceri ce s-au revoltat cu ocazia depunerii jurământului de
credinţă faţă de împărăteasa Maria Terezia.
Legat de acest aspect, este necesară o succintă trecere în revistă a evenimentelor premergătoare. În anul 1761, prin hotărârea împărătesei Maria
Terezia, se militarizează, mai întâi, 27 de comune din Districtul Rodnei, cuprinzând Valea Someşului Superior, Valea Ilvelor, Rebra, Sălăuţa şi Zagra; apoi 7
comune de pe Valea Şieului, iar ulterior, în anul 1774 şi 1780, 2 comune din
Valea Mureşului şi 8 din Valea Bârgăului, ajungându-se, în final, la 44 de localităţi. Revolta grănicerilor s-a datorat faptului că organele militare au ignorat
promisiunile făcute cu ocazia militarizării.
Cu toate aceste nemulţumiri, înfiinţarea Regimentului II de graniţă
român, cu sediul la Năsăud, a avut influenţe benefice pentru populaţia zonei,
atât din punct de vedere material, cât şi spiritual sau educaţional. Rigoarea
nemţească a determinat organizarea mai temeinică a gospodăriilor ţărăneşti,
iar din punct de vedere spiritual şi educaţional a condus la înfiinţarea de şcoli
triviale necesare educării şi pregătirii viitoarelor cadre ale regimentului.
Pe timpul funcţionarii acestui regiment s-au acumulat unele averi
provenite din exploatarea pădurilor grănicereşti, din contribuţia grănicerilor
pentru efecte şi îmbrăcăminte, prin arendarea unor drepturi de crâşmărit,
morărit, plutărit ş.a. constituite în Fondurile denumite „de provente” şi „de monture” sau „a celor 44 de comune”.
Desfiinţarea Graniţei militare în anul 1851 a determinat ca bogăţiile
acumulate să fie preluate de stat. Ulterior, „minţi luminate” au cheltuit energie
şi bani pentru ca acestea să fie restituite celor ce le-au creat, în folosul urmaşilor
grănicerilor din cele 44 de localităţi, eforturi depuse în special de Vasile Naşcu,
Iacob Mureşan, Leontin Luchi şi vicarul Grigore Moisil.
La puţin timp după desfiinţarea regimentului, reprezentanţii celor 44
de comune confiniare au hotărât ca fondurile să nu se împartă pe comune,
urmând să rămână în proprietate indiviză, administrate de un organism care
se va crea în acest scop. Rezultanta acestei hotărâre a primit denumirea de
„Instrument fundaţional”, prin care s-au adoptat măsuri menite să asigure utilizarea veniturilor din proprietăţi în scopuri educaţionale, pentru înfiinţarea de
şcoli, acordarea de burse şi stipendii, schimbându-se, totodată, şi denumirea
Fondurilor, cel „de provente” urmând să devină „Fondul Central Şcolar”, iar cel
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„de monture” „Fond de Stipendii”. Pe parcursul timpului, aceste organisme au
avut diverse titulaturi, ajungând ca în final să se contopească sub denumirea de
„Administraţia Fondurilor Grănicereşti”.
În anul 1948, prin Legea nr. 14, se aprobă noua Constituţie a ţării, prin
care şi proprietăţile grănicereşti, compuse din păduri, terenuri agricole, clădiri, şcoli ş.a., au trecut în proprietatea statutului, astfel că, practic, activitatea
Administraţiei Fondurilor Grănicereşti a fost desfiinţată. Cu toate acestea,
sub o nouă denumire atribuită în anul 1950, de „Administraţia Bunurilor
Grănicereşti Năsăudene”, coordonată de către partid, cu un statut ce prevedea,
printre altele, că la desfiinţarea acesteia bunurile treceau în proprietate statului,
a funcţionat până în anul 1958. Această a doua asociaţie avea ca sarcină principală lichidarea fostei Administraţii, şi încasarea unor venituri de la imobilele
închiriate. Fostul preşedinte Octavian Ruleanu şi secretarul Ioan Mihăiese au
fost înlocuiţi cu un activist cu numele de V. Oniga. Prin decizia nr. 14/1958
a Comitetului Executiv al Sfatului Popular al Regiunii Cluj, Administraţia
Bunurilor Grănicereşti, creată şi condusă de Partidul Comunist, a fost definitiv
desfiinţată.
Totodată, prin Legea naţionalizării din 11 iunie 1948, bunurile deţinute de Administraţia fondurilor au trecut în patrimoniul statului. Astfel,
pădurile, ocoalele silvice, brigăzile şi cantoanele silvice, precum şi cabanele
de vânătoare au fost preluate de către Ministerul Agriculturii şi Silviculturii;
şcolile şi alte clădiri au fost preluate de diferite instituţii, în baza unor procese
verbale, în prezenţa delegaţilor Sfatului Popular, a poliţiei şi a reprezentanţilor partidului.
Revenind la momentul ridicării troiţei de la Salva, prin ajutorul dat de
Octavian Ruleanu şi Pompei Boca, foşti preşedinţi ai Administraţiei fondurilor,
s-a constituit un colectiv pentru organizarea manifestării de sfinţire, ocazie cu
care urma să aibă loc şi constituirea asociaţiei. Se avea în vedere şi faptul că
prin decretul 27/1990 se prevedea reorganizarea asociaţiilor care au existat
până în anul 1948, cu scopul recuperării proprietăţilor confiscate de comunişti.
Colectivul de organizare a sfinţirii troiţei donată de prof. Teodor Tanco
urma să ia legătura cu toate primăriile de pe raza celor 44 de comune foste
grănicereşti, astfel ca fiecare localitate să fie reprezentată de către 1–2 delegaţi. Pentru reuşita acţiunii, Primăria din oraşul Năsăud şi cea din comuna
Salva, care erau şi organizatoarele evenimentului, au solicitat, prin adresa
nr. 570/1990, tuturor primăriilor să trimită la această manifestare delegaţi ai
comunităţiilor, stabilindu-se ca evenimentul să se desfăşoare în data de 3 iunie
1990, urmând ca după sfinţirea troiţei să se organizeze o Adunare generală,
prin care să se „constituie o asociaţie care să lupte pentru revendicarea bunurilor aparţinătoare acestor comune şi Administraţiei Fondurilor Grănicereşti”.
De asemenea, s-a confecţionat un afiş, trimis tuturor celor 44 de comune foste
grănicereşti, care a stabilit programul de desfăşurare a festivităţilor, cu menţiunea ca la sfârşitul acestora să fie constituită Administraţia grănicerească.
Manifestările au fost popularizate şi în presa locală, prin apariţia unor articole
care chemau „grănicerii” pe platoul „Mocirla” din Salva.
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După slujba de sfinţire a troiţei, delegaţii au fost invitaţi să participe
la prima Adunare generală pentru realizarea obiectivului prevăzut de către
organizatori. Adunarea a fost condusă de un prezidiu format din: Octavian
Ruleanu, Adrian Mănarcă, Ioan Radu Nistor, Teodor Tanco, Lazăr Ureche,
Pompei Boca şi Dumitru Nistor. După validarea delegaţilor trimişi de comune,
au fost aleşi ca preşedinţi de onoare ai viitoarei asociaţii Octavian Ruleanu şi
Pompei Boca, foşti preşedinţi ai Administraţiei fondurilor până în anul 1948,
iar pentru funcţia de preşedinte a noii structuri s-a propus să fie ales Ioan Radu
Nistor, propuneri ce au fost validate în unanimitate de către delegaţii cu drept
de vot. Discuţii aprinse au fost în legătură cu denumirea viitoarei asociaţii
grănicereşti, propunându-se: „Confederaţia Comunelor Grănicereşti”, după
cum se anunţa şi în afişul de chemare a delegaţilor, şi „Uniunea Comunelor
Grănicereşti”, ultima propunere fiind validată de către delegaţi, denumirea
fiind consemnată şi în procesul verbal de constituire.
Pentru funcţionare, din punct de vedere juridic era necesară parcurgerea unor etape legale, constituindu-se un grup de lucru care să se ocupe de
aceste operaţiuni, format din: Ioan Radu Nistor – preşedinte, Octavian Ruleanu,
Dumitru Nistor, Viorel Pălăgieşu şi Ştefan Cordoş – secretarul Primăriei oraşului Năsăud. Grupul menţionat a întocmit un proiect de Statut şi s-a adresat
Judecătoriei Năsăud, cu adresa nr. 3/25.09.1990, pentru emiterea unei hotărâri de înfiinţare şi înscriere a asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor
existent la grefa judecătoriei. La judecătorie s-au depus documentele solicitate,
inclusiv un tabel nominal cu 23 de persoane, reprezentând Comitetul de iniţiativă, procesul verbal de constituire, Statutul legalizat la notariat, dovada depunerii unei sume la bancă care să constituie fondul asociaţiei, stabilindu-se ca
sediu al acesteia Muzeul Grăniceresc din Năsăud. După dezbaterea în instanţă
a fost emisă hotărârea nr. 40/1990, prin care Uniunea Comunelor Grănicereşti
Năsăudene (U.C.G.N.) era atestată juridic, putându-şi continua obiectivele
propuse, hotărâre înscrisă în grefa Judecătoriei Năsaud.
După constituirea U.C.G.N, în rândurile membrilor Comitetului
director precum şi ale altor personalităţi ai Graniţei năsăudene a existat o stare
deosebită de emulaţie, născută din credinţa fermă că averile grănicereşti vor
intra în posesia foştilor grăniceri, deţinători, de fapt şi de drept, ai acestora,
urmând ca veniturile să fie utilizate în scopurile prevăzute de Istrumentul fundaţional şi de Statut. Această stare a determinat ca multe persoane, în afara
celor implicate direct, să vină cu sfaturi şi propuneri, să ne indice proprietăţile
existente pe raza fiecărei localităţi şi sursele unde pot fi aflate documente de
justificare.

II. Identificarea proprietăţilor şi aplicarea legilor proprietăţii
Greul de abia acum începea. Era necesară organizarea unei Adunări
generale, care să aleagă Comitetul director, Comisia de cenzori şi să stabilească
măsurile pentru identificarea averilor. S-a hotărât efectuarea deplasărilor în
toate cele 44 de localităţi foste grănicereşti pentru alegerea a câte doi delegaţi,
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unul cu drept de vot deliberativ, în vederea organizării Adunării generale. Cu
ajutorul primarilor localităţilor, al preoţilor şi al membrilor grupului de iniţiativă s-au organizat Adunări generale în fiecare localitate, de alegere a delegaţilor, care au fost confirmaţi şi de către primăriile respective.
În urma acestei acţiuni s-a organizat Adunarea generală din data de
12.11.1990, într-o sală a Muzeului Grăniceresc din Năsăud. În Adunarea generală a fost ales primul Comitet director, format din: Ioan Radu Nistor – preşedinte; Dumitru Mureşan din Monor şi Ioan Dîmbu din Zagra – vicepreşedinţi;
Ştefan Cordoş – secretar; Cornel Burduhos şi Ion Tonea de pe Valea Bârgăului
– membri; Octavian Ruleanu şi Pompei Boca – preşedinţi de onoare; şi Comisia
de cenzori, formată din Valentin Gălăţan, Grigore Moldovan şi Nicolae Năşcuţ.
Adunarea a mai hotărât ca data de 12 noiembrie să rămână ca zi de desfăşurare a adunărilor generale, dată ce este atestată ca zi a judecării şi condamnării
martirilor graniţei năsăudene. Pe parcursul timpului această dată nu s-a putut
respecta, din cauza legilor apărute ulterior, care statuau că adunările generale
ale asociaţiilor să fie organizate la începutul fiecărui an, după depunerea bilanţului contabil al anului încheiat.
Acţiunea de stabilire a proprietăţilor ce au aparţinut Administraţiei
grănicereşti a început prin organizarea unui colectiv, stabilit de Comitetul
director, care avea rolul să identifice şi să obţină documente pentru toate proprietăţile, înscrisuri ce se aflau, în principal, la Arhivele Statutului din oraşele
Bistriţa, Cluj, Vatra Dornei, Sibiu, Târgu Mureş, precum şi la Cărţile Funciare
din localităţile amintite. Pentru a intra în posesia documentelor a fost necesară
o muncă continuă, asiduă şi lipsită de mijloacele financiare necesare deplasărilor şi achitării taxelor aferente. Rezolvarea acestei acţiuni a revenit în sarcina
a două persoane, care aveau timpul şi posibilităţile necesare, şi anume: Ioan
Radu Nistor şi Valentin Gălăţan, fără a se renunţa la ajutorul unor binevoitori
care doreau să contribuie la demersul nostru.
Apariţia Legii nr. 18/1990 privind reconstituirea proprietăţilor nu a
fost de ajutor, deoarece făcea referire numai la persoanele fizice ce s-au constituit în C.A.P.-uri, astfel că în baza acestei legi nu se puteau depune cereri la primării pentru revendicare. Cu toate acestea, U.C.G.N. s-a adresat tuturor primăriilor ca în cererile depuse de locuitorii comunelor să nu fie luate în considerare
proprietăţile aparţinând Fondurilor grănicereşti, care urmau să fie solicitate
de către noua asociaţie. În această categorie intrau şi proprietăţile grănicereşti
cumpărate de Administraţie de la diverşi proprietari din comune, cu scopul
construirii căilor ferate forestiere în vederea exploatării masei lemnoase din
pădurile grănicereşti administrate în comun.
La întâlnirea pentru aplicarea legii menţionate avută cu deputatul
Vasile Lupu, s-a pus întrebarea unde se încadrează solicitările asociaţiilor?
Răspunsul primit era că pentru acestea urmează să apară curând o nouă lege.
Până la apariţia legii nu s-a stat în impasibilitate, studiindu-se la
Arhivele Statului, în special la cele din Bistriţa unde, prin directorul Ioan
Mureşan şi cercetătorii Simion Lupşan şi Adrian Onofreiu, s-a parcurs inventarul Administraţiei Fondurilor Grănicereşti, care constituie un impresionant
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număr de dosare, alegându-se doar cele în care existau indicii privind proprietăţile deţinute în trecut. Documentaţia a fost parcursă aproape în întregime,
extrăgându-se înscrisurile de atestare a proprietăţilor, respectiv numerele topografice, CF-urile dar şi alte notificări. După identificarea acestora, s-a trecut,
progresiv, la intrarea în posesie a copiilor documentelor, prin deplasări repetate la Cărţile Funciare din Năsăud, Bistriţa, Cluj, Turda, Vatra Dornei, Suceava
şi chiar la Budapesta. Obţinerea de la unităţile respective a actelor, cu toate
modificările apărute în CF-uri după anul 1948, sau copierea unor documente
de arhivă au determinat cheltuieli însemnate. Cu migală, răspundere şi competenţă s-a reuşit ca în decurs de aproximativ un an să se identifice şi să se obţină
documente pentru cca. 90% din proprietăţile fostei Administraţii grănicereşti,
urmând ca la timpul respectiv să fie anexate cererilor adresate primăriilor.
Apariţia Legii nr. 167/1997 a dat mari speranţe Asociaţiei pentru a
intra în posesia averilor, au fost însă speranţe slabe, deoarece în legea respectivă, tot din iniţiativa lui Vasile Lupu, erau menţionate numai asociaţiile de
moşneni şi răzeşi. Pentru ca munca noastră să nu fie inutilă, s-a organizat pe
stadionul din oraşul Năsăud un miting, la care au participat reprezentanţi din
cele 44 de comune grănicereşti, iar ca invitaţi, Vasile Lupu şi Gheorghe Fluture.
În cadrul mitingului s-a solicitat ca în Legea nr. 1/2000 ce urma să apară, să
fie inclusă şi sintagma de „Păduri grănicereşti şi asociaţii grănicereşti”. După
acest miting s-a întocmit un memoriu adresat Parlamentului României cu prezentarea istoricului glorios al Graniţei năsăudene, a proprietăţilor deţinute de
Administraţia Fondurilor şi cum acestea au fost utilizate conform prevederilor
statutare.
Deplasările la Bucureşti cu astfel de memorii s-au făcut în cadrul
unor delegaţii, din care au făcut parte: Ioan Radu Nistor – preşedinte, Nicolae
Budecan din Prundu Bîrgăului, Teodor Tanco şi alţii. La Parlament s-a obţinut
sprijinul senatorului Mircea Prahase din Bistriţa şi a deputatului Viorel Ilişiu
din Sângeorz-Băi, asigurându-ne că memoriile respective vor fi luate în considerare la apariţia Legii nr. 1/2000. Acest fapt s-a materializat în legea menţionată, în care la art. 26 a fost introdusă sintagma „păduri grănicereşti şi alte
forme asociative asimilate”. Cu această lege cererile depuse la primării au
început să-şi urmeze calea legală.
Trebuie precizat că majoritatea cererilor şi documentelor anexe au
fost depuse direct la sediile primăriilor de către Ioan Radu Nistor şi Valentin
Gălăţan, cu această ocazie discutându-se şi cu primarii şi reprezentanţii din
comisiile locale de retrocedare a proprietăţilor, în vederea accelerării procesului. Dacă aparent în toate cazurile aceştia au fost receptivi, în realitate nu s-a
întâmplat aşa, unele comisii solicitând traducerea CF-urilor, cu toate că la capitolul B din respectivele acte se putea observa, fără nici un dubiu, proprietarul
terenului, a pădurii sau a imobilului în cauză; alte comisii au solicitat tot felul
de documente pe care legea nu le prevedea, cu scopul vădit de tărăgănare şi
amânare, cât mai mult posibil, a aplicării cererilor depuse.
După depunerea cererilor de către U.C.G.N. la comuna Uriu, de
exemplu, pentru proprietăţile din satul Cristeştii Ciceului, un grup de cetăţeni
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din localitate, aflând că aceste proprietăţi pot fi revendicate şi retrocedate, s-au
constituit într-o „asociaţie grănicerească”. Aflând de demersul acestui grup,
ne-am adresat Judecătoriei Beclean ca asociaţia să nu fie recunoscută, deoarece
localitatea nu făcea parte din cele 44 de comune grănicereşti. Dorinţa grupului
respectiv era de a intra în posesia proprietăţilor grănicereşti, care au fost cumpărate de către Administraţia Fondurilor de la groful Karol Torma, reprezentând 60 ha de pădure, cca. 300 ha de teren şi unele clădiri. La proces, prezentându-se documente în acest sens, „asociaţia” grupului din Cristeştii Ciceului
nu a putut fi înregistrată, nefiind validată de instanţă.

III. Despre statute
Funcţionarea U.C.G.N. era condiţionată, printre altele, şi de asigurarea
unui statut clar, care să cuprindă elementele necesare scopului pentru care a
luat fiinţă. Primul statut, ce a stat la baza emiterii hotărârii 40/1990, a întrunit
elementele necesare acestui deziderat, dovedind prin hotărârea menţionată
îndeplinirea rolului şi a criteriilor pentru care a fost creată.
La baza acestui prim statut a stat „Instrumentul fundaţional” din anul
1851, precum şi statutul aprobat pentru funcţionarea Administraţiei Fondurilor
Grănicereşti din anul 1890.
Mai târziu, după anul 2000, diverse persoane au apreciat că statutul
care a stat la baza înfiinţării U.C.G.N. nu mai corespunde etapei actuale, astfel
că s-au făcut diverse acte adiţionale, vizate de către notari şi depuse la instanţă
pentru validare.
Primul act adiţional, din 21.06.2002, înregistrat sub nr. 25/2002, a
reprezentat o mai explicită expunere a ceea ce reprezintă U.C.G.N. şi ce urma
să efectueze din fondurile create, stabilindu-se cu exactitate atribuţiile fiecărui
organism.
Fiecare din aceste noi statute sau acte adiţionale au fost supuse aprobării Adunărilor generale, care le-au votat, şi au fost validate prin hotărârile
luate de judecătorie. Prin încheierea civilă nr. 1652/24.07.2002 se încuviinţează
modificările la statut conform actului adiţional autentificat, sub nr. 173/2001,
de către notarul public Anuţa Vomir.
Ultimul statut aprobat de Adunarea generală din anul 2011, validat
de Judecătoria Năsăud prin sentinţa civilă nr. 1148/2011, este foarte stufos,
ceea ce a dat naştere la diverse interpretări chiar din partea instanţelor de
judecată, în special în procesul dintre U.C.G.N. şi Primăria oraşului Năsăud.
Aceste interpretări se referă, în special, la denumirea de comună, prevăzută în
statut, şi chiar la denumirea de Uniunea Comunelor Grănicereşti, afirmându-se că
acestea nu se pot asocia. De fapt, legat de această denumire de comună s-a creat
posibilitatea interpretării şi în procesul dintre U.C.G.N. şi Consiliul Judeţean
Bistriţa-Năsăud, pentru o proprietate (clădire şi teren) în care se afirmă „reclamanta (U.C.G.N.) reprezintă o asociere compusă din unităţi administrativ teritoriale comune, oraşe”, ori acestea „nu au calitatea de persoane îndreptăţite,
prin urmare nici reclamanta intimată nu are calitatea de persoană îndreptăţită,
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conform Legii nr. 10/2000”. Această afirmaţie gratuită nu este în conformitate
cu realitatea.
Pentru a elucida afirmaţia de mai sus, Curtea de Apel din Alba Iulia s-a
pronunţat precis în anul 2007, clarificând acest aspect referitor la interpretarea
art. 1 din Legea nr. 1/2000 „… prin urmare reconstituirea dreptului de proprietate vizată de textul de mai sus arătat are loc în favoarea formelor asociative
de proprietate constituite în baza legii, prin hotărâri judecătoreşti (cu act constitutiv) şi nu a comunelor administrativ-teritoriale, respectiv organelor locale
sau primăriilor, care nu au avut niciodată şi nu au nici în prezent asociaţii de
acest fel înregistrate ca persoane juridice […] termenul de comună apare legat
de fiecare localitate în parte, în regimul de înscriere în cartea funciară încă înainte de-al doilea război mondial şi nu se referă la comuna administrativ-teritorială ci la forma asociativă de proprietate: majoritatea localităţilor neavând
niciodată calitatea de comună administrativ-teritorială”. Rezultă fără dubiu
că interpretarea dată de Tribunalul de Târgu-Mureş, preluată şi de Consiliul
Judeţean Bistriţa-Năsăud, nu este o realitate. De fapt, se cunoaşte că unele din
cele 44 de localităţi ce au constituit componenţa Regimentului II de graniţă
românesc din Ardeal, nu erau la data respectivă, a anului 1761, comune administrative, având un număr infim de locuitori, cca. 200, cum ar fi Suplai, Aluniş
(Găureni), Perişor şi chiar Bichigiu, în care s-a născut şi a trăit martirul graniţei
năsăudene Tănase Tudoran, sau Parva, Rebra, Ruşii Munţi, Gledin ş.a.

IV. Procese şi recuperarea primelor proprietăţi
Din multitudinea de proprietăţi ale Administraţiei Fondurilor
Grănicereşti, una singură a fost obţinută în baza cererii depuse la comuna Uriu
şi care se referă la pădurea în suprafaţă de 57 ha de pe raza localităţii Cristeştii
Ciceului, pentru care s-a obţinut titlul de proprietate nr. 177/29.03.2002, eliberat de Prefectura judeţului, prin semnătura prefectului Valer Bindea. Pentru
restul suprafeţelor, ce reprezintă 2.827 mp teren şi edificii existente în această
comună, s-a obţinut soluţionare pozitivă prin sentinţa civilă nr. 266/F/2006,
urmând a se elibera titlu de proprietate. De asemenea, Primăria Uriu, prin procesul verbal de punere în posesie nr. 2/25.01.2015, a făcut demersurile necesare pentru obţinerea titlului de proprietate ce reprezintă suprafaţa de 7,75 ha
păşune limitrofă pădurii şi pentru acesta urmând a se primi titlul de proprietate.
După multe insistenţe şi deplasări repetate la celelalte primării unde
s-au depus cereri de reconstituire a proprietăţilor s-au primit decizii de respingere, invocându-se diverse motive neplauzibile. Două primării ne-au comunicat că U.C.G.N. a fost cuprins în anexele privind instrucţiunile de aplicare
a legii, şi anume primăria Dumitra, pentru 67,5 ha pădure, pe raza localităţii
Cepari, şi comuna Şanţ, pentru unele proprietăţi şi terenuri forestiere pe raza
localităţii Valea Mare, în suprafaţă de 3,5 ha.
La prima comunicare după ce ne-am adresat Prefecturii pentru obţinerea titlului de proprietate, s-a aflat că între timp, la o simplă cerere, fără
nici un document de proprietate, Liceul Silvic din Năsăud obţinuse titlul de
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proprietate pentru pădurea de 67,5 ha din Cepari, conform Legii învăţământului, pădurea fiind folosită de către această instituţie ca lot şcolar pentru practica elevilor.
După aflarea numărului titlului de proprietate obţinut de unitatea
menţionată, s-a solicitat Judecătoriei Năsăud anularea acestuia, deoarece şcoala
care a obţinut titlul nu a avut la data naţionalizării în proprietate pădurea
respectivă, liceul luând fiinţă după anul 1948. În urma acestui proces s-a reuşit
anularea titlului emis de prefectură şi obligarea Comisiei locale Dumitra şi a
Prefecturii Bistriţa-Năsăud să pună în posesia U.C.G.N. suprafaţa menţionată,
obţinându-se titlul de proprietate cu nr. 572747/10.12.2008.
În cel de al doilea caz, comuna Şanţ nu a mai trimis Prefecturii anexa
pentru validarea hotărârii comisiei locale, astfel că această situaţie nu s-a
rezolvat nici în prezent.
În deplasările la comuna Dorna Candreni, iniţial s-a crezut că discuţiile
purtate cu conducerea Primăriei şi cu membri Comisiei locale sunt sincere şi vor
asigura punerea în posesie a pădurii de la Coşna. Ne-am înşelat amarnic, deoarece la puţin timp cererea noastră pentru cele 590 ha pădure situate în localitatea
Coşna a fost respinsă. În urma acestei hotărâri, s-a solicitat Judecătoriei Vatra
Dornei respingerea hotărârii Comisiei locale, depunându-se toată documentaţia
prin care se atestă în mod indubitabil proprietatea, acest proces făcând obiectul
dosarului cu nr. 2327/1327/700F la Judecătoria Vatra Dornei.
În timpul desfăşurării procesului a luat fiinţă comuna Coşna, astfel că
au fost necesare noi demersuri pentru clarificarea situaţiei. În această perioadă
a apărut Legea 400/2002, şi art. 26/1 din Legea 1/2000 care precizau că proprietăţile aflate pe raza unor comune, deţinute de alţi proprietari, revin în proporţie
de 50% localităţii pe raza căreia se situau. Referitor la acest aspect, s-a făcut
intervenţia cu adresa nr. 11/20.01.2008 la Judecătoria Vatra Dornei, intervenţie
ce nu a fost acceptată, declarându-se neconstituţionale prevederile de mai sus,
considerând că se încalcă Constituţia, iar prevederile amintite reprezintă o nouă
naţionalizare, ce contravine legilor în vigoare. În hotărârea Judecătoriei Vatra
Dornei se menţionează că U.C.G.N. beneficiază numai de 295 ha. Sentinţa fiind
definitivă, s-a obţinut titlul de proprietate nr. 4/22.03.2006, emis de Prefectura
Suceava.
Pentru elucidarea acestei situaţii sunt necesare câteva precizări.
Conform CF 268 Coşna, pădurea în cauză a fost împărţită odată cu cumpărarea ei în anii 1875–1879, în funcţie de suma investită, astfel din suprafaţa
de 1.608,8185 ha a revenit Fondului Şcolastic şi de Stipendii 1/3, iar comunei
Coşna 2/3, situaţie care este prevăzută şi în certificatul nr. 85/10.03.2003 emis
de Arhivele Statului din Bistriţa, pag. 2, ultimul aliniat din certificat, acesta
fiind emis în urma Amenajamentului silvic din anul 1936 de către Direcţia
Silvică Bistriţa. Se menţionează că Administraţia Fondurilor Grănicereşti nu a
fost conturbată în posesie de la cumpărare şi până în anul 1948, când s-a naţionalizat terenul.
Pe parcursul derulării procesului la Judecătoria Vatra Dornei, precum
şi a recursului la Tribunalul Suceava, au fost depuse de către Primăria Dorna
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Candreni mai multe memorii şi articole care au influenţat mediatic judecătorii,
inoculându-li-se ideea că în situaţia unei decizii favorabile U.C.G.N. s-ar crea
manifestaţii de masă greu de stăpânit. În acest sens este edificatoare adresa
nr. 1966/17.12.2000 a Primăriei Dorna Candreni, sub forma unui memoriu, care
în final spune: „noi din informaţiile pe care le avem considerăm că punerea în
posesie a comunelor din Transilvania în baza hotărârilor date de Prefectura
Suceava vor produce conflicte serioase printre cetăţenii din cele două părţi,
cu greu de stăpânit”. Totodată, mai poate fi menţionată şi adresa Comisei
comunei Poiana Stampei, cu nr. 34/2009, către toate Consiliile comunale din
judeţul Bistriţa-Năsăud care deţineau păduri pe raza judeţului Suceava, tot cu
ameninţări. În cazul menţionat pot fi arătate şi articolele din presa judeţului
Suceava, prin care sunt ignorate drepturile de proprietate legale şi intrarea
în posesie a adevăraţilor proprietari, făcându-i „huni”pe cei ce solicită aceste
drepturi.
Pe raza localităţii Coşna s-a mai localizat suprafaţa de 1 ha teren
agricol, unde se afla sediul Brigăzii silvice, identificată prin CF nr. 269 Coşna.
Ca urmare a derulării procesului, s-a obţinut o sentinţă definitivă şi irevocabilă, făcându-se demersurile necesare pentru obţinerea titlului de proprietate.
Pe raza comunei Şieu, Administraţia Fondurilor Grănicereşti deţinuse
o proprietate de 67 ha pădure în localitatea Posmuş. Cererea, adresată conform
legilor, nu a fost luată în considerare. În urma unor deplasări în această comună,
cunoscând pe vicepreşedintele localităţii, am solicitat lămuriri legate de proprietate. Am fost îndrumaţi la Sectorul agricol, solicitându-ni-se să depunem traducerea CF-ului din limba maghiară. În urma discuţiilor, am aflat că s-a primit
titlul de proprietate din partea Prefecturii în favoarea comunei Şieu. Cu această
ocazie s-a aflat numărul titlului de proprietate, iar apoi s-a întocmit dosarul de
anulare a titlului, înaintat Judecătoriei Bistriţa. În final s-a anulat titlul iniţial,
obţinându-se din partea Prefecturii unul nou, prin care suprafaţa iniţială de 37
ha s-a redus la 33,846 ha, cu titlul nr. 574507/08.12.2010.
Pe raza oraşului Bistriţa au existat mai multe proprietăţi ce au aparţinut
Administraţiei Fondurilor, iar cererea de notificare depusă la Primăria oraşului
a avut, parţial, câştig de cauză. În locul denumit Drumul Tărpiului existau 16
ha de teren din CF nr. 4335, iar unele clădiri în CF nr. 712. Deoarece pe locaţia
veche s-au construit blocuri şi sedii de instituţii, s-a căzut de acord în Comisia
locală pentru a se da în schimb o nouă locaţie; astfel Uniunea a fost pusă în
posesie pe suprafaţa de 9,0052 ha, cu titlul de proprietate nr. 572891/10.03.2009,
pe raza localităţii Ghinda, cartier al oraşului Bistriţa. Pentru restul clădirilor şi
al proprietăţilor este în derulare un proces cu Prefectura Bistriţa, proprietăţi
ce se află în centrul oraşului, unde a funcţionat o perioadă Direcţia Silvică a
Pădurilor Grănicereşti, care administra cele 180.000 ha de pădure. Tot acolo, a
funcţionat şi Administraţia Fondurilor Grănicereşti după ce au fost mutate la
Bistriţa, iar ulterior clădirile au găzduit Spitalul Judeţean.
În cazul acestui proces, iniţial Consiliul Judeţean a emis decizia
nr. 143/25.06.2012, cu semnătura preşedintelui, care recunoaştea U.C.G.N. calitatea de persoană îndreptăţită pentru a beneficia de această măsură recuperatorie.
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Ulterior, Consiliul Judeţean se răzgândeşte şi prin dispoziţia 305/18.12.2013
anulează actul anterior.
Într-o astfel de situaţie, U.C.G.N. a fost obligată să solicite instanţei
anularea celei de a doua dispoziţii, care nu putea fi anulată de acelaşi emitent,
ci numai de instanţa de contecios administrativ şi repunerea în posesie pentru
terenurile şi clădirile din CF nr. 4335, nr. top 2083, 2084, 2085, situate în Bistriţa,
în suprafaţă de 12.848 mp, şi patru imobile (clădiri) prin sentiţa civilă 420/2016
a Tribunalului Bistriţa-Năsăud. U.C.G.N. nu a avut câştig de cauză, astfel că
s-a făcut apel la Curtea de Apel Cluj, care anulează sentinţa tribunalului şi
stabileşte dreptul de proprietate al U.C.G.N., prin decizia civilă nr. 325/2017.
Nemulţumit, Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud solicită revizuirea deciziei,
însă şi în această situaţie nu a avut câştig de cauză, decizia civilă nr. 325/2017
rămânând difinitivă şi irevocabilă.
Pentru restul clădirilor şi terenurilor, care nu se pot restitui, s-a depus
documentaţie la A.N.R.P. Bucureşti care, la rându-i, a solicitat Primăriei oraşului Bistriţa ca, acolo unde se mai poate, restituirea să se facă în natură, iar
pentru restul să se depună o nouă documentaţie. Situaţia rezolvării este şi aici
în curs de derulare.
Cele mai dificile situaţii au fost, mai întâi, în procesul dintre U.C.G.N. şi
comuna Şanţ, pentru pădurea din „Dosul Stînişoarei”, în suprafaţă de 3.500
ha şi, apoi, pentru proprietăţile din oraşul Năsăud. În cazul proprietăţii aflată
pe raza localităţii Cârlibaba, CF nr. 113, cererea depusă la această unitate
administrativă nu s-a rezolvat, Comisia locală respingând cererea de reconstituire, ajungându-se în instanţa de judecată la Vatra Dornei şi apoi în recurs la
Tribunalul Suceava. Deşi au fost depuse toate documentele necesare, prin care
se atesta în mod indubitabil dreptul de proprietate al Fondurilor Grănicereşti,
acestea au fost ignorate de instanţele de judecată. S-a demonstrat că pe parcursul perioadei 1851–1948 pădurea din „Dosul Stînişoarei” nu a fost niciodată proprietatea comunei Şanţ, iar la naţionalizare pădurea menţionată a fost
preluată de la Fonduri conform documentelor, şi nu de la comuna Şanţ. Toate
cele 23 de documente legale, depuse în instanţă, nu au fost luate în considerare
nici la Vatra Dornei, nici la Suceava, această avere făcându-i-se cadou comunei
Şanţ, în mod ilegal.
Chiar şi aşa, s-au căutat noi căi pentru a se demonstra eroarea judiciară.
Printre altele, s-a sesizat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava, cu
adresa nr. 4/30.01.2007, că la dosarul aflat pe rol s-a introdus o probă din CF–ul
113, vizat de către o societate de cadastru din Suceava, dar nu s-a mai primit
nici un răspuns.
Prin articolul „Eroare judiciară în favoarea comunei Şanţ”, al subsemnatului, apărut în ziarul „Răsunetul”, nr. 5992/18.04.2012, s-a dat publicităţii toate documentele prin care se atestă că Fondul de Stipendii şi Burse din
Năsăud a fost proprietarul acelui fond forestier. Toate cele 23 de documente
care atestă proprietatea din Dosul Stânişoarei au fost ignorate, reuşindu-se ca
într-un regim democratic, cu un stat de drept consolidat, să existe o justiţie care
să ignore realitatea şi documentele, şi să facă un cadou de 3.500 ha comunei
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Şanţ în defavoarea Uniunii Comunelor Grănicereşti Năsăudene. Faptul nu ne
miră, gândindu-ne că au mai existat astfel de cazuri în ţară, justiţia retrocedând
sate întregi unor proprietari fără drept.
Un alt caz care trebuie evidenţiat priveşte oraşul Năsăud, respectiv
un teren în suprafaţă de 3 ha cumpărat de vechile Fonduri Grănicereşti, acolo
unde a funcţionat timp îndelungat o moară, iar ulterior Uzina Electrică. S-a
solicitat retrocedarea suprafeţei de teren şi a clădirilor, într-un proces de lungă
durată cu Electrica Bistriţa, firmă care pe parcurs şi-a tot schimbat denumirea.
În urma sentinţei definitive, nr. 797/2008, Uniunea a intrat în posesia terenului
şi a clădirilor, urmând a se primi titlul de proprietate.
Cu toate aceste succese, minime raportându-ne la proprietăţile
Fondurilor Grănicereşti, situaţia prezentă este departe de a mulţumi conducerea U.C.G.N., existând încă multe suprafeţe şi clădiri neretrocedate, urmând
a se acţiona pe orice cale legală pentru a se intra în posesia lor.
Pe raza oraşului Năsăud, unde a fost sediul Regimentului II de graniţă,
iar ulterior Administraţia Fondurilor Grănicereşti, sunt cele mai multe proprietăţi imobiliare, inclusiv vestitele şcoli năsăudene, edificate din fondurile grănicereşti. Aici trebuie făcută precizarea că Regimentul II de graniţă a construit
edificii pentru ofiţerii regimentului, şcoli pentru pregătirea cadrelor necesare
acestui organism militar şi care după desfiinţarea regimentului la 1851 au
trecut în Administrarea Fondurilor.
Cererile de retrocedare şi notificările adresate Primăriei oraşului
Năsăud au rămas fără efect, invocându-se diferite situaţii ce nu erau conforme
cu legile de retrocedare a proprietăţilor. Târziu, în anul 2009, Primăria oraşului
Năsăud, prin dispoziţia nr. 198/18.02.2009, respinge toate cererile adresate
precum şi notificările aferente: „prin încheierea civila nr. 42/2009 pronunţată
de Judecătoria Năsăud, pronunţată în dosarul nr. 2795/R/265/2008, rămasă
definitivă prin nerecurare, s-a constatat nulitatea absolută a actului de constituire a Fondului Central de Stipendii şi Burse Şcolare, cu sediul în oraşul
Năsăud, B-dul Grănicerilor, nr. 19, jud. Bistriţa-Năsăud, s-a dispus anularea
încheierii civile nr. 166/2006 pronunţată de Judecătoria Năsăud, în dosarul
nr. 556/2006 precum şi radierea Fondului Central de Stipendii şi Burse Şcolare
din Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor existent la grefa Judecătoriei Năsăud”.
Legat de acest aspect se vor face precizările ce se impun într-un alt capitol.
În urma acestei decizii, Uniunea s-a adresat Judecătoriei Bistriţa, procesul fiind pe rolul acestei instanţe, însă Primăria Năsăud a solicitat ca procesul
să fie strămutat, în prezent cauza judecându-se la Tribunalul Târgu Mureş. În
acest caz sunt utile pentru viitor unele precizări şi constatări. Astfel, Primăria
oraşului Năsăud a solicitat sprijinul unei case de avocatură din Bucureşti,
unde una dintre angajate era originară din Năsăud. Anterior, tatălui acesteiei
angajate, anume Dumitru Nistor, Uniunea i-a concesionat un teren proprietate a Fondurilor, pentru care trebuia să plătească anual chirie. După decesul
lui Dumitru Nistor, fiica sa, respectiva avocată din Bucureşti, nu a mai achitat
suma convenită iniţial, oferind „în schimb” Primăriei sprijinul în procesul cu
U.C.G.N., probabil cu scopul de a nu mai achita sumele ce se cuveneau Uniunii.
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Ca urmare, Uniunea a făcut demersurile necesare în instanţă, dovedind că între
avocata Alina Nistor, care a reprezentat Primăria, şi U.C.G.N. există un conflict
de interese, cauzat de cele arătate mai sus.
În acest proces dintre Primăria oraşului Năsăud şi U.C.G.N. au apărut
situaţii deosebite, care în final vor determina, probabil, ca instanţa să se pronunţe în favoarea celei dintâi. Pe de altă parte, în urma solicitării Primăriei, pe
parcursul derulării procesului, Uniunea a renunţat la unele proprietăţi, cum ar
fi cele trei şcoli de pe raza oraşului: Colegiul „George Coşbuc”, Şcoala Generală
„Mihai Eminescu” şi Liceul Silvic, renunţarea fiind justificată din mai multe
puncte de vedere şi anume:
– în prezent Uniunea nu dispune de venituri care să susţină aceste unităţi de învăţământ, precum în perioada 1851–1948, şi nu are posibilităţi de a
executa lucrări de reparaţii, investiţii sau renovări;
– unităţile respective de învăţământ nu pot accesa fonduri, inclusiv
europene, nefiind proprietare;
– cheltuielile cu impozitele pe clădiri şi asigurarea acestora incumbă
sume importante, de care Uniunea nu dispune.
Având în vedere aceste argumente, s-a renunţat la clădiri în favoarea
Primăriei Năsăud.
Pentru unele terenuri, ca de exemplu cel de la locul numit „Răstoci”,
de aproximativ 3 ha, s-a renunţat tot în favoarea Primăriei Năsăud pentru a da
posibilitatea acesteia să amplaseze în apropiere de râul Someş un loc de agrement, îndelung solicitat de populaţia oraşului.
În această situaţie, procesul aproape că nu mai are rost, întrucât restul
clădirilor au fost demolate, pe locul lor fiind în prezent amplasate blocuri de
locuit. Se mai insistă, însă, să se facă demersuri la Fondul Proprietatea pentru
despăgubiri, deoarece nu există posibilitatea ca terenurile şi clădirile să mai
poată fi retrocedate în natură.
Mai există o serie de proprietăţi identificate pe raza comunelor Lunca
Ilvei, Ilva Mare, Poiana Ilvei, Leşu, Ilva Mică, Valea Mare, Anieş, Telciu ş.a.,
terenuri ce au fost cumpărate de Administraţia Fondurilor Grănicereşti în
perioada 1920–1930 de la cetăţeni, în vedera construirii liniei ferate înguste
necesare Societăţii Regna, care avea ca obiect de activitate valorificarea masei
lemnoase din pădurile grănicereşti. Terenurile respective se găsesc în vecinătatea proprietăţilor locuitorilor de la care s-au cumpărat, lungimea acestora
reprezentând peste 169 km., pe diverse văi, cu un ecartament de 1,5 m., suprafaţa totală a acestor terenuri reprezentând cca. 250 ha. După desfiinţarea liniilor ferate înguste, cei mai mulţi dintre vechii proprietari, cu acordul tacit al
primăriilor, şi-au reanexat şi aceste fâşii de teren. Suprafeţele în cauză s-au
acaparat în special după Revoluţie, fără nici o aprobare, în vreme ce Comisiile
locale nu au dat curs cererilor de retrocedare ale Uniunii, fiind, după părerea
noastră, duplicitare. De asemenea, pe unele suprafeţe s-au edificat construcţii
de locuinţe ale proprietarilor, iar mulţi dintre aceştia, dorind să lămurească
situaţia terenurilor respective, au solicitat instanţelor de judecată dreptul de
uzucapiune.
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După cum se poate vedea, este încă cale lungă până la clarificarea situaţiei tuturor proprietăţilor, fiind necesară utilizarea tuturor căile legale pentru
a se obţine recuperarea averilor în integralitatea lor. S-au ridicat tot felul de
obiecţiuni, s-au creat piedici, s-a căutat subordonarea Uniunii, însă deocamdată toate ingerinţele au fost înlăturate. Mai sunt multe de făcut. Există şi proprietăţi la care nu a fost încă identificat amplasamentul cu exactitate, fapt care
a făcut să nu fie depuse la timp şi în termenul prevăzut de legile proprietăţii
cereri de reconstituire şi pentru care se fac afirmaţii că nu mai pot fi solicitate.
Cu toate acestea, în presă sau în cadrul unor acţiuni judecătoreşti se observă că,
totuşi, se pot rezolva în instanţă şi astfel de situaţii. Dacă pentru multe fundaţii
şi asociaţii se poate rezolva, de ce nu s-ar putea şi pentru U.C.G.N.?

V. Tendinţe pentru acapararea conducerii Uniunii
Comunelor Grănicereşti şi procesele împotriva acesteia
Este îndeobşte cunoscut că în activitatea Uniunii au existat numeroase
încercări de acaparare a puterii, pe de o parte, iar pe de alta de a fi deviată de la
sensul pentru care aceasta a fost creată.
Nici în trecut Administraţia Fondurilor Grănicereşti nu a fost scutită
de critici şi de interesele unor oameni politici. Este suficient să amintim două
materiale în acest sens, unul aparţinând lui Dumitru Nacu, fost preşedinte al
Administraţiei Fondurilor, intitulat „Lumină în interiorul de mizerie al Graniţei
Năsăudene”, din anul 1936, iar celălalt al lui Leon Scridon, membru în Comitetul
director al Administraţiei Fondurilor, din anul 1934, în două părţi: „Fondul de
Burse din Năsăud” şi „Fondurile grănicereşti năsăudene, importanţa lor şi situaţia de azi”; amândouă fac referire la situaţia critică a acestora şi la pătrunderea
influenţelor politice şi presiunile pentru protejarea intereselor personale.
Şi în perioada de funcţionare a U.C.G.N., începând cu anul 1990 şi până
în prezent, s-a încercat diminuarea rolului acesteia, aducându-se critici ce au
determinat unele Comisii locale să nu mai acorde atenţia cuvenită solicitărilor
de reconstituire a dreptului de proprietate pentru clădirile, terenurile şi pădurile confiscate de regimul comunist. Multe primării au considerat ca dacă proprietăţile se află pe raza lor de activitate, au dreptul ca acestea să fie utilizate
numai scopurilor comunei respective, ignorând faptul că unitatea respectivă
(comuna) deţine numai 1/44 parte din proprietate.
Aşa după cum am menţionat, dacă iniţial prin acţiunile întreprinse de
Uniune cu ocazia depunerii cererilor de retrocedare a existat la nivelul primăriilor o reală deschidere pentru acceptarea lor, pe parcurs unii dintre aleşii locali
şi-au schimbat opţiunile, devenit mai refractari. Am putea aminti aici pe cei din
Telciu, Rodna, Maieru, Năsăud, Prundu-Bîrgăului, Ceanu Mare ş.a., care nu
au sprijinit eforturile depuse de Uniune, respingând fără motivaţie solicitările,
considerând că pentru ei este mai uşor ca soluţiile să fie date de instanţă, reprezentând o fugă de răspundere din partea Comisiilor locale.
Într-o perioadă destul de critică şi în special după ce s-au obţinut unele
venituri capabile să asigure respectarea prevederilor statutare s-a încercat
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destabilizarea activităţii prin articole de presă denigratoare şi alte acuzaţii,
ajungându-se, în final, la politizarea U.C.G.N.
Semnalul a fost dat de către unul dintre fondatorii Uniunii Comunelor
Grănicereşti, şi anume prof. univ. Teodor Tanco, susţinut de col. Vasile Tutula
ş.a., care au creat o aşa numită „celulă de criză”. În această acţiune au primit
sprijin şi din partea Primăriei oraşului Năsăud, care le-a facilitat celor numiţi
posibilitatea de a discuta cu primarii de pe raza celor 44 de localităţi foste grănicereşti. Pentru atingerea scopului, s-a convocat o Adunare generală extraordinară la 28 martie 2009, delegaţi fiind primarii comunelor grănicereşti, precum
şi alte persoane aduse de aceştia din localităţile respective. Adunarea generala
de la acea dată a eşuat, cu toate că a fost organizată în incinta Primăriei oraşului
Năsăud; cănd s-a apelat, probabil pentru intimidare, inclusiv la jandarmi. Ca
urmare a acestui eşec, în cadrul unei noi Adunări generale, convocată pentru
30 aprilie 2009, Comitetul director, în frunte cu preşedintele Ioan Radu Nistor,
şi-a dat demisia, dându-se posibilitatea alegerii unei noi conduceri. S-a ales un
nou Comitet director, în componenţa căruia au intrat 9 primari.
Dacă Teodor Tanco a fost iniţiatorul şi susţinătorul propunerii ca primarii să facă parte din Comitetul director, acesta se dezice ulterior că ar fi contribuit la politizarea Uniunii. Astfel, Teodor Tanco a contestat în instanţă legalitatea Adunării generale din 3 aprilie 2014, considerând-o ilegală, pe motiv
că din Comitetul director făceau parte şi aleşii locali, cu toate că Domnia Sa a
participat personal la adunare, când s-a aflat la prezidiu, neavând vreo obiecţie
legată de prezenţa şi alegerea primarilor. Procesul intentat a fost pierdut
atât la Judecătoria Năsăud cât şi la Tribunalul Bistriţa, prin hotărârea civilă
nr. 136/23.01.2015, fapt care l-a determinat pe Teodor Tanco să aducă la adresa
judecătorilor o serie de acuze, prezentate în presă în serialul intitulat „Legalităţi
şi ilegalităţi la U.C.G.N.”, ajuns până la episodul 48. Cu toate că hotărârea a
rămas definitivă, va aduce în continuare acuze în presa locală.
Pentru ca nimeni să nu poată contesta rolul pe care l-a avut Teodor
Tanco în promovarea primarilor în Adunarea generală, ca delegaţi şi apoi în
Comitetul director, este necesar să arătăm că dânsul recunoaşte, cam târziu e
drept, în episodul cu nr. 20 „nu voi nega adevărul că am greşit şi eu cândva,
apropiat primarilor indiferent de partid, de prezenţa lor la Adunarea generală”, şi în continuare „ca să fie alungaţi cei din conducerea Uniunii, am recurs
la sprijinul primarilor, înlocuind coruptul Comitet director. Timpul acela a
trecut, cu limpezirile de moment a venit rândul ordinei şi legalităţii”.
Înverşunarea lui Teodor Tanco de a contesta tot ceea ce s-a făcut şi se
face în spiritul „Instrumentului fundaţional”, bine şi temeinic, are rădăcini
într-o frustrare personală a dânsului că nu poate fi la butoanele Fondurilor,
funcţia sa onorifică neoferindu-i posibilitatea de a decide, recurgând în consecinţă la atacuri în presă.
Consemnăm şi faptul că, odată cu obţinerea unor venituri prin exploatarea pădurii de la Coşna, s-a discutat posibilitatea cumpărării unei case
care să fie utilizată ca sediu al Uniunii până când se va reuşi obţinerea din
partea Primăriei Năsăud a unei clădiri, proprietate a Fondurilor, ca urmare
349
https://biblioteca-digitala.ro

Valentin GĂLĂŢAN

a solicitărilor făcute în baza tuturor legile apărute pentru retrocedare. Pentru
realizarea acestui deziderat s-a convocat o şedinţă a Comitetului director la
care a fost invitat şi Teodor Tanco, în calitate de preşedinte de onoare. În urma
discuţiilor purtate, s-a hotărât formarea unei comisii, în componenţa căreia a
intrat Ioan Radu Nistor – preşedintele U.C.G.N., Antonel Pop – administrator
şi Teodor Tanco, pentru a purta discuţii cu proprietarul imobilului scos la vânzare, Alexandru Nacu, fiul lui Dumitru Nacu, fostul preşedinte al Fondurilor,
imobil situat în centrul oraşului Năsăud.
Ignorând hotărârea Comitetului director, Teodor Tanco s-a deplasat
singur pentru tratative, fără acordul celorlalţi membri, deşi în calitate de
Preşedinte de onoare nu avea dreptul să angajeze Uniunea la plata unor sume
pentru cumpărarea imobilului respectiv. Proprietarul, dornic să vândă, a solicitat o sumă însemnată. După o zi, Teodor Tanco solicită organizarea unei
şedinţe a Comitetului director pentru a aprobarea tranzacţiei. Acesta arată în
discuţii că de comun acord cu proprietarul s-a stabilit suma de 8 milioane de
lei, în care sens a şi fost la Cartea Funciară pentru obţinerea CF-urilor, achitând
suma de 12.000. lei, solicitând, totodată, ca această sumă să-i fie decontată.
În cadrul şedinţei discuţiile au fost aprinse, imputându-i-se lui Teodor
Tanco că a acţionat de unul singur, fără aprobare, şi că singur nu poate angaja
Uniunea pentru plata unor sume. Ca urmare a discuţiilor contradictorii, Teodor
Tanco a reproşat că nu-i este luată în considerare calitatea de Preşedinte de
onoare, făcând unele aprecieri negative, inclusiv la adresa Comitetului director,
întrucât i s-a refuzat decontarea sumei achitate la Cartea Funciară.
Teodor Tanco s-a ţinut de promisiune şi a început să publice în ziarul
„Mesagerul” de Bistriţa un nou serial, intitulat „A dat iama în averile şi pădurile grănicereşti”, foileton ce a ajuns la episodul 46, în care aduce grave acuzaţii şi ameninţări la adresa Comitetului director şi a celor din conducerea
U.C.G.N. Acesta face şi unele confuzii când se referă la „păduri grănicereşti”,
cuprinzăndu-le şi pe cele aferente comunelor administrative, păduri care în
perioada 1851–1948 au fost administrate în comun prin Direcţia Silvică, ce aparţinea de Administraţia Fondurilor. La finele fiecărui an calendaristic comuna
proprietară primea suma ce i se cuvenea, în funcţie de suprafaţa ce o deţinea.
Înglobarea acestora în cadrul Uniunii nu este legală, deoarece toate primăriile
ce au deţinut astfel de păduri le-au revendicat, primind titlul de proprietate,
iar Uniunea Comunelor Grănicereşti Năsăudene la data publicării serialului nu
obţinuse decât două păduri, la Coşna şi Cristeştii Ciceului, în suprafaţa totală
de 360 ha, faţă de cele 186.000 ha total păduri grănicereşti.
La toate acuzele, la vremea respectivă s-a oferit din partea U.C.G.N. un
drept la replică, care a fost refuzat pentru tipărire de ziarul „Mesagerul”, situaţie în care ne-am văzut obligaţi a apela la un alt cotidian local, „Răsunetul”,
care a publicat integral textul.
Dacă numai acestea ar fi fost, nu ar fi reprezentat mare lucru, însă
Teodor Tanco a început şi o serie de procese în instanţă împotriva Uniunii şi
a conducerii, acuzând diverse abuzuri. Procesele au ştirbit prestigiul Uniunii,
pe de o parte, iar pe de alta persoanele chemate în judecată au fost obligate să
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se apere, pierzând timp important, în detrimentul activităţiilor stabilite. Pentru
istorie, telegrafic le voi aminti.
În urma unor deplasări la Judecătoria Vatra Dornei, unde a fost prezent de câteva ori şi Teodor Tanco, acesta a sesizat Procuratura susţinând că
s-au efectuat unele cheltuieli de deplasare, considerându-le abuz în serviciu. În
fapt, deplasările s-au făcut pe baza citaţiilor emise de judecătorie şi cu delegaţii
aprobate de Comitetului director, pentru a fi reprezentate interesele Uniunii.
În dosarul respectiv, în urma cercetărilor, s-a dispus, prin rezoluţia
nr. 1031/P/2008 a Procuraturii oraşului Năsăud, neînceperea urmăririi penale.
Fiind nemulţumit de această rezoluţie, Teodor Tanco a solicitat instanţei ca
cei din conducere, respectiv preşedintele Ioan Radu Nistor, secretarul Valentin
Gălăţan şi administratorul Antonel Pop să achite cheltuielile de deplasare,
inclusiv cei 12.000 lei pe care i-a cheltuit la obţinerea CF-ului pentru cumpărarea
imobilului proprietate a familiei Nacu. Instanţa, prin sentinţa nr. 921/2009, respinge această solicitare, plângerea formulată de sus-numitul, la care nu va mai
face nici un recurs.
În urma mai multor termene în procesele judecate la Judecătoria VatraDornei, s-a dat de înţeles de către Instanţă că ar fi indicat să se formeze o anexă
la U.C.G.N. separat, pentru Fondul Scolastic şi de Burse. În acest sens, s-a
întocmit un substatut pentru acest fond, organizându-se o Adunare generală
extraordinară prin care să se aprobe respectiva filială, adunare ce a avut loc la
3 mai 2005.
La Adunarea generală a participat şi Teodor Tanco. Propunerea de înfiinţare a noii filiale a fost făcută de Ioan Feneş, avocat, cel care ne acorda, la acea
vreme, şi consultanţă juridică. S-a explicat în faţa Adunării necesitatea acestui
demers pentru uşurarea proceselor în faţa instanţei, deoarece în CF-uri proprietăţile figurau sub sintagma Fondul Scolastic şi de Stipendii. Adunarea generală, care a avut loc la data de 3 mai 2005, aprobă în unanimitate propunerea,
fără nici o obiecţie, inclusiv din partea lui Teodor Tanco, care fiind în prezidiu
semnează procesul verbal de şedinţă.
După această aprobare, s-au făcut demersurile necesare pentru legalizarea filialei, respectiv acţiune la Judecătoria Năsăud, ce s-a finalizat prin hotărârea nr. 166/2006, filiala fiind înscrisă în grefa judecătoriei.
Cu toate acestea, Teodor Tanco, prin cererea înregistrată la Judecătoria
Năsăud, cu nr. 3836/2008, solicită dizolvarea filialei şi anularea deciziei civile
nr. 166/2008 a Judecătoriei Năsăud. Deci după 3 ani de la înfiinţarea filialei
solicită desfiinţarea acesteia, pe care în materialele de presă menţionate o
numeşte „Căpuşa”. Consecinţa desfiinţării aşa zise-i „Căpuşa” a fost nefastă
pentru activitatea Uniunii. Unele primării s-au folosit de această decizie dând
hotărâri în Comisiile locale de respingere a cererilor depuse, motivând absurd
că „Fondul de Stipendii şi Burse” nu există, cu toate că în hotărârile precedente
ale instanţei se face referire că U.C.G.N.l este urmaşa de drept şi de fapt şi a
acestui fond.
O altă situaţie în care Teodor Tanco a încercat să „ajute” Uniunea, în
calitate de Preşedinte de onoare, este şi cea petrecută la Adunarea generală din
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30 aprilie 2014, despre care am mai amintit. După alegerea organelor de conducere, fiind prezent şi de aceasta dată şi ocupând un loc în prezidiul adunării,
s-a gândit că trebuie să fie anulate lucrările Adunării generale, deoarece în
Comitetul director au fost aleşi 3 primari, din care unul preşedintele U.C.G.N.,
în persoana lui Gheorghe Onul. Procesul s-a derulat până în octombrie 2015,
când prin decizia civilă nr. 273/A/2015 se „respinge ca neîntemeiat apelul
formulat de reclamantul Tanco Teodor cu domiciliul în Cluj-Napoca, b-ul 1
Decembrie 1989, ap. 10, jud. Cluj împotriva sentinţei civile nr. 136/28.01.2015
pronunţată de către Judecătoria Năsăud în dosarul 2540/265/2014”. În urma
pierderii şi a acestui proces intentat U.C.G.N., Teodor Tanco, într-un serial
publicat de această dată în „Gazeta” de Bistriţa, atacă furibund justiţia şi pe
judecătorii de la cele două instanţe, acuzând că nu a fost luat în seamă, că realitatea şi adevărul sunt de partea sa, însă o judecată strâmbă nu-i dă câştig de
cauză.
Din cele relatate, rezultă fără putinţă de tăgadă că Teodor Tanco a
căutat pe diverse căi, inclusiv prin justiţie, nu numai să denigreze activitatea,
ci să creeze o stare de incertitudine, cu repercusiuni grave privind recuperarea
proprietăţilor pe care le-a deţinut fosta Administraţie.

VI. Acordarea de burse, stipendii şi alte
ajutoare elevilor şi studenţilor
Ca urmare a valorificării masei lemnoase din pădurile retrocedate de
la Coşna şi Cristeştii Ciceului au fost luate măsuri organizatorice pentru aplicarea prevederilor statutare şi a îndeplinirii scopului pentru care a fost înfiinţată Uniunea Comunelor grănicereşti, cu respectarea strictă a „Instrumentului
Fundaţional” şi anume acordarea de burse, stipendii si alte ajutoare prevăzute
de statut.
Prin întocmirea unui regulament pentru acordarea burselor, care ulterior a fost amendat, stabilirea unor criterii clare pentru acordarea acestora a
dus la acordarea primelor burse. Pentru ca această acţiune să se deruleze fără
intervenţii din afară s-a constituit o comisie, pe lângă Comitetul director, care
să analizeze cererile depuse, cu documentaţia aferentă, şi care să vină cu propuneri concrete de acordare a burselor pentru elevi şi studenţi. Prin criteriile
stabilite în Regulament, cei care solicită sprijin financiar trebuie să fie urmaşi
de grăniceri provenind din cele 44 de localităţi grănicereşti, să obţină rezultate şcolare cu medie mare, să aibă recomandarea şcolii şi o starea materială
precară, atestată prin ancheta socială efectuată de primăriile respective. Din
această comisie fac parte, de regulă, directorii liceelor din Năsăud, PrunduBîrgăului şi Sîngeorz-Băi, sub conducerea unui preşedinte, care este, în fapt,
vicepreşedintele sau secretarul U.C.G.N.
Dacă la început numărul bursierilor se ridica la 11 elevi şi 10 studenţi,
acesta a crescut semnificativ în următorii ani.
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Situaţia Bursierilor pe ani şcolari:
În anul şcolar 2005–2006 s-au acordat un număr de 11 burse, la următorii elevi:
Nr.
crt.
1.

Numele şi prenumele

Clasa

Bozbici Gabriela

2.

Iacob Vasilica

3.

Ometiţă Dragoş-Lazăr

4.

Pop Daniela-Maria

5.

Sărmaş Adrian

6.

Conkan Marius

7.

Isip Adrian

8.

Hangan Paul

9.

Nechita Maria

10.

Sălăgean Dan

11.

Pîntea Rareş-Andrei

IX – A Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
XII – A Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
XI – A Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
XII – C Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
IX – P Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
XII – A Liceul Teoretic „Solomon
Haliţă” Sângeorz-Băi
XII – D Liceul Teoretic „Solomon
Haliţă” Săngeorz Băi
IX – C Grup Şcolar „Radu Petrescu” Prundu Bârgăului
X – A Grup Şcolar „Radu Petrescu” Prundu Bârgăului
XII – B Grup Şcolar „Radu Petrescu” Prundu Bărgăului
X – A Seminarul Teologic Ortodox
Român Cluj-Napoca
11.880 lei

SUMA TOTALĂ

Şcoala

Localitatea
Năsăud
Năsăud
Năsăud
Rebrişoara
Romuli
Rodna
Sângeorz-Băi
Bistriţa Bârgăului
Susenii Bârgăului
Bistriţa Bârgăului
Monor

În anul şcolar 2006–2007 s-au acordat un număr de 11 burse, la următorii elevi:
Nr.
crt.
1.

Numele şi prenumele

Clasa

Şcoala

Localitatea

Bozbici Gabriela

X–A

Năsăud

2.

Lehaci Ana

XII – P

3.

Ometiţă Dragoş-Lazăr

XII – A

4.

Petruţ Cristina

XII – D

5.

Văsieş Elena

XI – B

6.

Larionesi Maria

XII – C

7.

Hodoroga Simona

XII – B

Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Liceul Teoretic „Solomon
Haliţă” Sângeorz-Băi
Liceul Teoretic „Solomon
Haliţă” Sângeorz-Băi
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Nr.
crt.
8.

Numele şi prenumele

Clasa

Curtean Ligia

XI

9.

Hangan Paul

10.

Vrăjmaş Andrei

11.

Pîntea Rareş-Andrei
SUMA TOTALĂ

Şcoala

Localitatea

Grup Şcolar „Radu PePrundu Bârgătrescu” Prundu Bîrgăului
ului
XI – C Grup Şcolar „Radu PeBistriţa Bârgăului
trescu” Prundu Bârgăului
X – A Grup Şcolar „Radu PeSusenii Bârgăului
trescu” PrunduBârgăului
XI – A Seminarul Teologic Ortodox Monor
Român Cluj-Napoca
11.880 lei

În anul şcolar 2007–2008 s-au acordat un număr de 14 burse, la următorii elevi:
Nr.
crt.
1.

Numele şi prenumele

Clasa

Şcoala

Localitatea

Bozbici Gabriela

X–A

Năsăud

2.

Dăraban Cristina-Lavinia XI – A

3.

Dumitru Mădălina

IX – A

4.

Georgiţă Nastasia

XI – P

5.

Petruţ Viorica

X–C

6.

Pop Ruben

X–A

7.

Tofeni Ana-Maria

X–D

8.

Văsieş Elena

XII – B

9.

Ivan Roxana

XI

10.

Moloca Adrian-Nicolae

X

11.

Szekely Andreea-Eva

XI

12.

Cionacă Valeriu-Adrian

IX – A

13.

Frăţeanu Alexandru

XI – A

14.

Vrăjmaş Vasilica

XI – A

Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Liceul Teoretic „Solomon
Haliţă” Sângeorz-Băi
Liceul Teoretic „Solomon
Haliţă” Sângeorz-Băi
Liceul Teoretic „Solomon
Haliţă” Sângeorz-Băi
Grup Şcolar „Radu Petrescu” Prundu Bârgăului
Grup Şcolar „Radu Petrescu” Prundu Bârgăului
Grup Şcolar „Radu Petrescu” Prundu Bârgăului
15.120 lei

SUMA TOTALĂ
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Feldru
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Rodna
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Prundu Bârgăului
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În anul şcolar 2008–2009 s-au acordat un număr de 23 burse, la următorii elevi:
Nr.
crt.
1.

Numele şi prenumele

Clasa

Şcoala

Localitate

Giulvezan Tiberiu Mihai

IX

Ilva Mică

2.
3.

Sărmaş Oniţa
Macra Alexandra

IX
IX

4.

Seica Ionuţ Dorinel

IX

5.

Moţoc Anamaria

IX

6.
7.

Lup Dochia
Cioanca Valerin Adrian

X
X

8.

Sămărtean Sorin

X

9.

Dumitru Mădălina

X

10.

Mureşan Miluţa

XI

11.

Moloca Nicolae

XI

12.

Moişan Gavril

XI

13.

Tofeni Anamaria

XI

14.

Petruţ Viorica

XI

15.

Ivan Roxana

XII

16.

Székely Andreea

XI

17.

Buhai Maria

XII

18.

Vrăsmaş Andrei

XII

19.

Frătean Alexandru

XII

20.

Sîrb Nicoleta

XII

21.

Bozbici Vasilica Gabriela XII

22.

Georgiţă Nastasia

Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Liceul Economic Năsăud
Colegiul Naţional „Andrei
Mureşanu” Bistriţa
Grup Şcolar „Grigore Moisil” Bistriţa
Colegiul Tehnic Infoel Bistriţa
Grup Şcolar Sanitar Bistriţa
Grup Şcolar „Radu Petrescu” Prundu Bârgăului
Colegiul Tehnic „Infoel”
Bistriţa
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „Liviu
Rebreanu” Bistriţa
Liceul Teoretic „Solomon
Haliţă” Sângeorz-Băi
Grup Şcolar „Radu Petrescu” Prundu Bârgăului
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Liceul Teoretic „Solomon
Haliţă” Sângeorz-Băi
Liceul Teoretic „Solomon
Haliţă” Sângeorz-Băi
Grup Şcolar „Grigore Moisil” Bistriţa
Grup Şcolar „Radu Petrescu” Prundu Bârgăului
Grup Şcolar „Radu Petrescu” Prundu Bârgăului
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud

XII
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Runcu Salvei
Budacu de Sus
Şieuţ
Monor
Parva
Bistriţa Bârgăului
Dumitriţa
Feldru
Leşu
Rodna
Bistriţa Bârgăului
Rebrişoara
Năsăud
Sângeorz-Băi
Sângeorz-Băi
Parva
Prundu Bârgăului
Prundu Bârgăului
Salva
Năsăud
Rebra

Valentin GĂLĂŢAN
Nr.
crt.
23.

Numele şi prenumele

Clasa

Şcoala

Localitate

Lobonţiu Alexandru

IX

Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
24.840 lei

Năsăud

SUMA TOTALĂ

În anul universitar 2008–2009 s-au acordat un număr 12 burse, la următorii studenţi, constând într-un loc la căminul studenţesc:
Nr.
crt.
1

Numele şi prenumele

An
Univ.
Bozbici Vasilica Gabriela I

2

Protase Gavrilă Sever

III

3
4

Hangan Paul Simion
Bălan Horaţiu

I
II

5

Marte Căliman Ioan

III

6

Horea Ana

III

7

Ceuca Ioana

III

8

Palagi Ioana

III

9

Matei Ana

III

10

Văsieş Elena

II

11

Trifan Lucian

III

12

Hangan Liviu

I

13

Mare Elena

I

Universitatea/Facultatea

Localitate

UBB – Facultatea de Ştiinţe
Economice
UBB – Facultatea de Ştiinţe
Economice
UBB – Facultatea de Drept
UBB – Facultatea de Ştiinţe
Politice
UTCN – Facultatea de Construcţii
UBB – Facultatea de Ştiinţe
Economice
UTCN – Facultatea de Ing.
Electrică
UBB – Facultatea de Geografie
UBB – Facultatea de Psihologie
UBB – Facultatea de Ştiinţe
Economice
UBB – Facultatea de Matematică-Informatică
UTCN – Facultatea de Instalaţii
UBB – Facultatea de Studii
Europene

Năsăud
Mocod
Bistriţa Bârgăului
Prundu Bârgăului
Runcu Salvei
Poiana Ilvei
Salva
Feldru
Ilva Mică
Telciu
Tureac – Tiha
Bârgăului
Mureşenii Bârgăului
Romuli

În anul şcolar 2009–2010 s-au acordat un număr de 24 burse, la următorii elevi:
Nr.
crt.
1.

Numele şi prenumele

Clasa

Moloca Nicolae

X–A

2.

Cârdan Ancuţa

3.

Mogin Lucreţia

Şcoala

Liceul Teoretic „Solomon
Haliţă” Sângeorz-Băi
XII – B Liceul Teoretic „Solomon
Haliţă” Sângeorz-Băi
XIII
Liceul Teoretic „Solomon
–T
Haliţă” Sângeorz-Băi
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Localitate
Rodna
Anieş
Ilva Mică

Uniunea Comunelor Grănicereşti Năsăudene în perioada 1990–2017
Nr.
crt.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
23.
24.

Numele şi prenumele

Clasa

Şcoala

Simion Afânase Fănică

XI – A Liceul Teoretic „Solomon
Haliţă” Sângeorz-Băi
Pop Florin
X – A Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Găzdac Cătălin
X–S
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Bivolaru Georgeta
X – D Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Pop Daniel
XI – A Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Dumitru Mădălina
XI – A Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Dănilă Gabriela
XI – C Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Drăgănuţ Maria
XI – C Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Tot Ionela
XII – C Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Rus Daiana
X–E
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Tofeni Anamaria
X – D Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Iftene Zina
XII – D Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud Năsăud
Zagrai Maria
XII – C Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Târnovan Adele
X – A Grup Şcolar Economic Năsăud
Ţilea Antonia
XII – D Grup Şcolar Economic Năsăud
Zăgrean Crina
XII – D Grup Şcolar Economic Năsăud
Someşan Irina
XII
Grup Şcolar „Radu Petrescu” Prundu Bârgăului
Moişan Gavril
XII
Grup Şcolar „Radu Petrescu” Prundu Bârgăului
Drăguş Marinela-Floarea VIII
Şcoala Generală Sântioana
Macra Daniela
X
Colegiul Naţional „Andrei
Mureşanu” Bistriţa
SUMA TOTALĂ
24.840 lei
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Localitate
Sângeorz-Băi
Năsăud
Năsăud
Poiana Ilvei
Mocod
Feldru
Salva
Zagra
Măgura Ilvei
Parva
Rebrişoara
Poienile Zăgrii
Mititei
Romuli
Leşu
Rebra
Josenii Bârgăului
Bistriţa Bârgăului
Sântioana
Dumitriţa

Valentin GĂLĂŢAN

În anul şcolar 2010–2011 s-au acordat un număr de 40 burse, la următorii elevi:
Nr. Numele şi prenumele
Localitatea
Clasa Şcoala
crt.
1

Rusu Oana

XI

2

Rusan Daniela

XII

3

Dumitru Mădălina

XII

4

Ureche Vasile

X

5

Lohănel Alina

X

6

Flămînd Ana Maria

IX

7

Brumă Niculina

IX

8

Neamţiu Maria

IX

9

Neştiutu Aurelia

IX

10

Bora Marian

IX

11

Mescanic Monica

IX

12

Mihai-Cîmpan Ionel

IX

13

Horga Nastasia

XI

14

Homei Grigore Alex.

XII

15

Petraş Florin

IX

16

Pop Vasile Daniel

XII

17

Doce Ancuţa

XII

18

Moţoc Ana Maria

XI

19

Pop Mihai Florin

XI

20

Găzdac Cătălin

XI

21

Bîrneţ Andreea

XII

Grup Şcolar Agricol Beclean

Grup Şcolar „Radu Petrescu” Prundu Bârgăului
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud

Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu” Bistriţa
Colegiul Naţional „Liviu
Rebreanu” Bistriţa
Grup Şcolar Silvic Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud

Grup Şcolar Economic
Năsăud
Grup Şcolar Economic
Năsăud
Colegiul Naţional „Liviu
Rebreanu” Bistriţa
Grup Şcolar Economic Năsăud

Bichigiu
Bistriţa Bârgăului

Feldru
Ilva Mare
Ilva Mare
Ilva Mică
Ilva Mică
Ilva Mică
Ilva Mică
Lesu
Leşu

Colegiul Naţional „Liviu Maieru
Rebreanu” Bistriţa
Colegiul Naţional „Liviu Măgura Ilvei
Rebreanu” Bistriţa
Grup Şcolar „Grigore Mo- Mărişelu
isil” Bistriţa
Colegiul Naţional „George
Mititei
Coşbuc” Năsăud

Colegiul Naţional
Mocod
„George Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional
Mocod
„George Coşbuc” Năsăud
Colegiul Tehnic „Infoel” Monor
Bistriţa
Colegiul Naţional „George
Năsăud
Coşbuc” Năsăud

Colegiul Naţional
Năsăud
„George Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional
Năsăud
„George Coşbuc” Năsăud
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Nr.
crt.
22

Numele şi prenumele

Clasa Şcoala

Rus Gabriel Emanuel

XI

23
24

Buhai Măriuca
Guzu-Candale Ioan

IX
IX

25

Moldovan Călin

XII

26

Ciupercovici Andrei

XI

27

Cicai Veronica

XII

28

Iov Violeta

IX

29

Guşă Lenuţa

IX

30

Burz Vasile

X

31

Pop Vica Viorica

XI

32
33

Moldovan Ioan
Pupeză Nicoleta

XII
XI

34

Dănilă Gabriela

XII

35

Sângeorzan Alexandra

IX

36

Poloca Lavinia

IX

37

Gavrilaş Petruţa

IX

38

Nati Lucreţia Tăvuţa

XII

39

Trişcă Raluca

X

40

Drăgănuţ Maria

XII

SUMA TOTALĂ

Localitatea

Colegiul Naţional
Năsăud
„George Coşbuc” Năsăud
Grup Şcolar Silvic Năsăud
Parva

Colegiul Naţional „George Coşbuc” Năsăud
Poiana Ilvei

Grup Şcolar „Henri
Coandă” Beclean

Grup Şcolar „Radu Petrescu” Prundu Bârgăului
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud

Poienile Zăgrii
Prundu Bârgăului

Rebra

Colegiul Naţional
Rebrişoara
„George Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional
Rodna
„George Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional
Romuli
„George Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Runcu Salvei
Coşbuc” Năsăud

Colegiul Silvic Gurghiu
Ruşii Munţi
Colegiul Naţional „AnSalva
drei Mureşanu” Bistriţa
Colegiul Naţional
Salva
„George Coşbuc” Năsăud
Liceul Teoretic „Solomon
Sângeorz Băi
Haliţă” Sângeorz-Băi

Grup Şcolar Sanitar Bistriţa
Grup Şcolar Sanitar Bistriţa
Grup Şcolar „Liviu Rebreanu” Maieru
Grup Şcolar „Radu Petrescu” Prundu Bârgăului

Suplai
Suplai
Şanţ
Tiha Bârgăului

Colegiul Naţional
Zagra
„George Coşbuc” Năsăud

43.200 lei

În anul universitar 2010–2011 s-au acordat un număr 12 burse, la următorii studenţi, constând într-un loc la căminul studenţesc:
Nr.
crt.

Numele şi prenumele

An
Univ.

Universitatea/Facultatea

Localitatea

1

Svinţiu Otilia

I

UBB – Facultatea de Ştiinţe
Economice

Feldru
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2

Platon Ioan Horea

I

3

Ureche Daniel-Ioan

V

4

Marte Căliman

IV

5

Protasă Gavrilă Sever

III

6

Pop Doruţa

I

7

Bălan Horaţiu

III

8

Mititean Ana-Maria

III

9

Ceuca Ioana

IV

10

Moisil Sebastian

III

11

Văsieş Elena

III

12

Trifan Lucia-Maria

IV

Universitatea de Ştiinţe
Agricole – Facultatea de
Horticultură
UMF – Facultatea de Medicină Cluj-Napoca
UTCN – Facultatea de Construcţii
UBB – Facultatea de Ştiinţe
Economice

Josenii Bârgăului

UBB – Facultatea de Drept
Cluj-Napoca
UBB – Facultatea de Ştiinţe
Politice Administrative

Poienile Zagrei

Universitatea de Ştiinţe
Agricole – Facultatea de
Horticultură
UTCN – Facultatea de Inginerie Electrică
Universitatea de Ştiinţe
Agricole – Facultatea de
Horticultură
UBB – Facultatea de Ştiinţe
Economice
UBB – Facultatea de Matematică Informatică

Runcu Salvei

Maieru
Mocod
Năsăud

Prundu Bârgăului

Salva
Sanţ
Telciu
Tiha Bârgăului

În anul şcolar 2011–2012 s-au acordat un număr de 44 burse, la următorii elevi:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.

Numele şi prenumele
Perţa Pavel Alexandru
Macra Alexandra Mirela

Şcoala
X
XI – I

Grupul Şcolar Telciu
Colegiul Naţional „Andrei
Mureşanu” Bistriţa
Daroşi Elisabeta Simona IX – B Grupul Şcolar Silvic Năsăud
Pop Siuca
X – A Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Crăciun Rodica Loredana XII – E Colegiul Tehnic „Infoel”
Bistriţa
Lohănel Adina Elena
XI – D Colegiul Naţional „Liviu
Rebreanu” Bistriţa
Ianeş Lenuţa
IX – C Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Brumă Ionela Maria
IX – C Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Dobrea Petru Marian
IX
Liceul cu Program Sportiv
Bistriţa
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Localitatea
Bichigiu
Budacu de Sus
Coşbuc
Feldru
Gledin
Ilva Mare
Ilva Mică
Ilva Mică
Josenii Bârgăului

Uniunea Comunelor Grănicereşti Năsăudene în perioada 1990–2017
Nr.
crt.
10.

Bălăjan Dana Mihaela

11.

Balotă Ioana Dorina

12.

14.

Moldovan Ionuţ Alexandru
Bîşcovan Bogdana Delia
Adriana
Vrîncean Maria

15.

Petraş Florin

16.

Doce Ramona

17.

Moţoc Anamaria

18.

Găzdac Cătălin

19

Herţa Gabriela Renata

20.

Rus Gabriel Emanuel

21.

Popiţan Abiel

22.
23.

Buhai Mărinuca
Dănilă Vlad

24.
25.

Segmerean Alexandra
Valentina
Moldovan Rebeca Maria

26.

Bruj Floricuţa Larisa

27.

Găvriloaie Maria Daria

28.

Urs Alina Florina

29.

Călini Angela Veronica

30.

Iov Violeta Ramona

31.

Iosif Veronica

32.

Bulz Vasile

13.

Numele şi prenumele

Şcoala
IX – H Colegiul Naţional „Liviu
Rebreanu” Bistriţa
X – A Colegiul Naţional „Liviu
Rebreanu” Bistriţa
IX – B Colegiul Naţional „Liviu
Rebreanu” Bistriţa
XII – I Colegiul Naţional „Andrei
Mureşanu” Bistriţa
XII
Grupul Şcolar „Sfânta Maria” Bistriţa
X – A Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
XI – A Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
XII – C Colegiul Tehnic „Infoel”
Bistriţa
XII – S Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
XII – S Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
XII – C Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
IX – A Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
X – C Grupul Şcolar Silvic Năsăud
IX – A Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
IX
Colegiul Naţional „Petru
Rareş” Beclean
X–E
Colegiul Naţional „Petru
Rareş” Beclean
IX E
Grupul Şcolar „Radu Petrescu” Prundu Bârgăului
XI – C Colegiul Tehnic „Infoel”
Bistriţa
X – C Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
XII – B Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
X–S
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
IX – P Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
XI – A Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
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Localitatea
Leşu
Maieru
Măgura Ilvei
Mărişelu
Mijlocenii Bârgăului
Mititei
Mocod
Monor
Năsăud
Năsăud
Năsăud
Nepos
Parva
Poiana Ilvei
Poienile Zăgrii
Poienile Zăgrii
Prundu Bîrgăului
Ragla
Rebra
Rebrişoara
Rebrişoara
Rodna
Romuli

Valentin GĂLĂŢAN
Nr.
crt.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Numele şi prenumele

Şcoala

Pop Vica Viorica

XII – E Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Creţ Paula Maria
IX
Grupul Şcolar „Radu Petrescu” Prundu Bârgăului
Bumbu Ana-Maria
X–F
Grupul Şcolar „Lucian
Blaga” Reghin
Pupeză Nicoleta
XII – A Colegiul Naţional „Andrei
Mureşanu” Bistriţa
Niculai-Pop Alexandra
XII – A Liceul Teoretic „Solomon
Haliţă” Sângeorz-Băi
Drăguş Marinela Floarea X
Grupul Şcolar Sanitar Bistriţa
Gavrilaş Petruţa Delia
X–S
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Poloca Lavinia Ana
X–S
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Prisăcaru Silvia
IX – C Grupul Şcolar Silvic Năsăud
Pantea Ioana Alexandra XI – A Grupul Şcolar Sanitar Bistriţa
Ganea Alina Raluca
IX – A Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Bichiş-Rus Anişoara
XI – A Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
SUMA TOTALĂ
47.520 lei

Localitatea
Runcu Salvei
Rusu Bârgăului
Ruşii Munţi
Salva
Sângeorz-Băi
Sântioana
Suplai
Suplai
Şanţ
Şieuţ
Telciu
Telciu

În anul universitar 2011–2012 s-au acordat un număr 12 burse, la următorii studenţi:
Nr.
crt.
1

Numele şi prenumele

Universitatea/Facultatea

Localitatea

Moişan Gavril

2

Dumitru Mădălina

Bistriţa Bârgăului
Feldru

3

Bălăjan Anuţa Simona

4

Constantin Mărioara

5

Pop Vasile Daniel

USAMV – Facultatea de Horticultură
Cluj-Napoca
Universitatea de Medicină şi Farmacie
„Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
UBB – Facultatea de Geografie – Extensia Bistriţa
UBB – Facultatea de Geografie ClujNapoca
UTCN – Facultatea de Automatică şi
Calculatoare Cluj-Napoca

6

Bîrneţ Andreea

Năsăud

7

Mititean Ana-Maria

UBB – Facultatea de Litere Cluj-Napoca
USAMV – Facultatea de Horticultură
Cluj-Napoca
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Leşu
Măgura Ilvei
Mocod

Runcu Salvei

Uniunea Comunelor Grănicereşti Năsăudene în perioada 1990–2017
Nr.
crt.
8

Numele şi prenumele

Universitatea/Facultatea

Localitatea

Moldovan Ioan Vasile

Ruşii Munţi

9

Dănilă Gabriela

10

Mutu Ruxandra Maria

11

Moisil Sebastian

Universitatea „Transilvania”- Facultatea de Silvicultură şi Explotări Forestiere Braşov
UBB – Facultatea de Drept Cluj-Napoca
UBB – Facultatea de Litere Cluj-Napoca
USAMV – Facultatea de Horticultură
Cluj-Napoca

12

Drăgănuţ Maria Georgeta
SUMA TOTALĂ

UBB – Facultatea de Litere Cluj-Napoca
21.600 lei

Zagra

Salva
Sângeorz-Băi
Şanţ

În anul şcolar 2012–2013 s-au acordat un număr de 44 burse, la următorii elevi:
Nr.
crt.
1

Numele şi prenumele

Clasa

Şcoala

Ani Florin Adrian

2

Bichiş-Rus Anişoara

3

Bindea Maria Cristina

4

Bulz Vasile Adrian

5

Dănilă Vlad Mihai

6

Dîncu Vasile Florin

7

Doce Ramona

8
9

Flămînd Lenuţa Alexandra
Gavrilaş Petruţa Delia

10

Gavrilaş Sever

11

Iosif Veronica

12

Iov Violeta

13

Poloca Lavinia Ana

14

Pop Cristian Constantin

XII – A Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
XII – A Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
XII – C Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
XII – A Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
XI – B Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
XII – A Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
XII – A Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
XII – P Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
XI – S Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
XII – P Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
X–P
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
XI – S Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
XI – S Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
XI – A Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
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Localitatea
Nepos
Telciu
Năsăud
Romuli
Poiana Ilvei
Runcu Salvei
Mocod
Ilva Mică
Suplai
Suplai
Rodna
Rebrişoara
Suplai
Salva

Valentin GĂLĂŢAN
Nr.
crt.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Numele şi prenumele

Clasa

Şcoala

Pop Nicoleta Florina

XII – D Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Pop Siuca Maria
XI – A Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Urs Alina Florina
XII – C Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Vasile Maria Simina
XII – P Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Zinveliu Andeea
X – A Colegiul Economic Năsăud
Buhai Mărinuca
XI – C Liceul Silvic Năsăud
Prisăcaru Silvia
X – C Liceul Silvic Năsăud
Balotă Ioana Dorina
XI
Colegiul Naţional „Liviu
Rebreanu”
Bălăjan Lenuţa Silvia
XII – F Colegiul Naţional „Liviu
Rebreanu” Bistriţa
Lohănel Adina-Elena
XII – D Colegiul Naţional „Liviu
Rebreanu” Bistriţa
Moldovan Ionuţ AleX–B
Colegiul Naţional „Liviu
xexandru
Rebreanu” Bistriţa
Siminiceanu Iulia
XI – F Colegiul Naţional „Liviu
Rebreanu” Bistriţa
Bîşcovan Alina Vasilica
XII – A Colegiul Naţional „Andrei
Mureşanu” Bistriţa
Hangan Horea
X – A Colegiul Naţional „Andrei
Mureşanu” Bistriţa
Bulea Darius-Cătălin
XII – C Colegiul Tehnic „Infoel”
Bistriţa
Gavriloaie Maria Daria
XII
Colegiul Tehnic „Infoel”
Bistriţa
Melian Alexandru Cris- X – E
Colegiul Tehnic „Infoel”
tian
Bistriţa
Drăguş Marinela Floarea XI – A Liceul Teoretic Sanitar Bistriţa
Pantea Ioana AlexanXII – A Liceul cu Program Sportiv
drina
Bistriţa
Belei Vasile Ionuţ
XI – A Grup Şcolar „Radu Petrescu” Prundu Bârgăului
Cioancă Alexandra
XI – C Grup Şcolar „Radu Petrescu” Prundu Bârgăului
Curea Dana Maria
XII – B Grup Şcolar „Radu Petrescu” Prundu Bârgăului
Gentărău Vasilica Livia
XII – B Grup Şcolar „Radu Petrescu” Prundu Bârgăului
Muşat Paul Horaţiu
XI – A Grup Şcolar „Radu Petrescu” Prundu Bârgăului
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Localitatea
Mititei
Feldru
Rebra
Coşbuc
Poienile Zăgrii
Parva
Şanţ
Maieru
Leşu
Ilva Mare
Măgura Ilvei
Monor
Mărişelu
Josenii Bârgăului
Budacu de Sus
Ragla
Monor
Sântioana
Şieuţ
Mureşenii-Bârgăului
Susenii Bârgăului
Prundu Bârgăului
Bistriţa Bârgăului
Tiha Bîrgăului

Uniunea Comunelor Grănicereşti Năsăudene în perioada 1990–2017
Nr.
crt.
39
40
41
42
43
44

Numele şi prenumele

Clasa

Pop Claudiu

IX – D

Şcoala

Grup Şcolar „Radu Petrescu” Prundu Bârgăului
Sălăgean Cristina-Sabina XI – A Grup Şcolar „Radu Petrescu” Prundu-Bîrgăului
Simion Alexandra NiIX – A Liceul Teoretic „Solomon
coleta
Haliţă” Sângeorz-Băi
Cîtiul Ancuţa-Petruţa
Liceul Tehnologic Telciu
Bumbu Ana-Maria
XI – F Grup Şcolar „Lucian Blaga”
Reghin
Vlaicu Maria Diana
IX – A Grup Şcolar „Lucian Blaga”
Reghin
SUMA TOTALĂ
47.520 lei

Localitatea
Mijlocenii Bârgăului
Bistriţa Bârgăului
– Rusu Bârgăului
Sângeorz-Băi
Telciu-Bichigiu
Ruşii Munţi
-Mureş
Ruşii Munţi
-Mureş

În anul universitar 2012–2013 s-au acordat un număr 15 burse, la următorii studenţi:
Nr.
crt.
1

Numele şi prenumele

2

Bîrta Maria

3

Cantor Giulio

I

4

Coc Alexandru

I

5
6

Dănilă Gabriela
Doce Ancuţa

II
II

7
8

Georgiţă Nastasia
Girigan Maria

I

9

Matei Raveca

III

10

Pop Vica-Viorica

I

11

Rus Gabriel-Emanuel

I

12

Rus Gavrilă

II

13

Sărmaş Andreea

I

14

Văsieş Elena

II

15

Vlaşin Alexandru

I

Bazga Daniel

An
Univ.
I

Universitatea/Facultatea

Localitatea

UBB – Facultatea de Biologie
şi Geologie
UTCN – Facultatea de Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii Cluj-Napoca
UBB – Facultatea de Geografie
UBB – Facultatea de Geografie
UBB – Facultatea de Drept
UBB – Facultatea de Istorie şi
Filozofie
UBB – Facultatea de Drept
UBB – Facultatea de Studii
Europene
UBB – Facultatea de Litere
Română-Engleză
UBB – Facultatea de Psihologie
UBB – Facultatea de Istorie şi
Filozofie
UBB – Facultatea de Ştiinţe şi
Ingineria Mediului
UBB – Facultatea de Ştiinţe
Politice
UBB – Facultatea de Drept
SEGA – master
UBB – Facultatea de Matematică – Informatică

Maieru
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Salva
Năsăud
Năsăud
Salva
Mocod
Rebra
Feldru
Ilva Mică
Runcu Salvei
Năsăud
Salva
Năsăud
Telciu
Zagra

Valentin GĂLĂŢAN
Nr.
crt.

Numele şi prenumele

An
Univ.

SUMA TOTALĂ

Universitatea/Facultatea

Localitatea

27.000 lei

În anul şcolar 2013–2014 s-au acordat un număr de 44 burse, la următorii elevi:
Nr.
crt.
1.

Numele şi prenumele

Clasa

Şcoala

Localitatea

Brumă Lenuţa

IX – S

Ilva Mică

2.

Butaci Aurica-Florica

XI – D

3.

Dănilă Vlad-Mihai

XI – A

4.

Dîncu Vasile-Florin

XII – B

5.

Gavrilaş Petruţa-Delia

XII – S

6.

Gălan Maria-Narcisa

XII – S

7.

Ilovan Ligia-Debora

XII – P

8.

Iov Violeta-Ramona

XII – S

9.

Poloca Lavinia-Ana

XII – S

10.

Pop Anuţa

XI – D

11.

Pop Cristian-Constantin

XII – A

12.

Pop Ioana

IX – D

13.

XI – A

14.

Sălăgean Cătălin-Alexandru
Ureche Ionela

15.

Urs Alina-Florina

XII – C

16.

Vasichi Teodora

XII – C

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Cira Nicoleta-Alina
Mititel Pavel
Oltean Nastasia-Alina
Rai Ioana
Zinveliu Andeea
Băieş Alina-Paula

XII – D
XII – B
XII – C
IX – B
XI – A
X–C

Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Economic Năsăud
Colegiul Economic Năsăud
Colegiul Economic Năsăud
Colegiul Economic Năsăud
Colegiul Economic Năsăud
Colegiul Silvic „Transilvania” Năsăud

XII – S
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Măgura Ilvei
Poiana Ilvei
Runcu Salvei
Suplai
Mititei
Feldru – Nepos
Rebrişoara
Suplai (Aluniş)
Leşu
Salva
Bichigiu
Mocod
Rodna
Rebra
Năsăud
Romuli
Telciu
Feldru
Zagra
Poienile Zăgrii
Coşbuc

Uniunea Comunelor Grănicereşti Năsăudene în perioada 1990–2017
Nr.
crt.
23.

Numele şi prenumele

Clasa

Buhai Mărinuca

24.

Corciu Dorin-Daniel

25.

Doboş Cristian-Cătălin

26.

Prisăcaru Silvia

27.

Creţa Ioana-Adina

28.

30.

Siminiceanu Iulia-Anamaria
Gavriloaie Cornelia-Florica
Cotoc Vasile-Liviuţ

31.

Roşca Andreea-Ionela

32.

Horga Andreea-Daiana

33.

Irimie Diana-Ştefania

34.

Cioancă Alexandra

35.

Irimie Codruţa-Sorina

36.

Muşat Paul-Horaţiu

37.

Pop Claudiu

XII – C Colegiul Silvic „Transilvania” Năsăud
XI – B Colegiul Silvic „Transilvania” Năsăud
X–B
Colegiul Silvic „Transilvania” Năsăud
XI – C Colegiul Silvic „Transilvania” Năsăud
IX – D Colegiul Naţional „Liviu
Rebreanu” Bistriţa
IX – D Colegiul Naţional „Liviu
Rebreanu” Bistriţa
XII – F Colegiul Naţional „Andrei
Mureşanu” Bistriţa
IX – C Colegiul Tehnic „Infoel”
Bistriţa
IX – C Colegiul Tehnic „Infoel”
Bistriţa
IX – A Liceul Teoretic Sanitar Bistriţa
XI – A Colegiul Tehnologic de Servicii Bistriţa
XII – A Liceul „Radu Petrescu”
Prundu Bârgăului
X–B
Liceul „Radu Petrescu”
Prundu Bârgăului
XII – A Liceul „Radu Petrescu”
Prundu Bârgăului
X – D Liceul „Radu Petrescu”
Prundu Bârgăului

38.

Sălăgean Cristina-Sabina XI – A Liceul „Radu Petrescu”
Prundu Bârgăului
Someşan Andeea
XI – E Liceul „Radu Petrescu”
Prundu Bârgăului
Tăluţa Ionuţ-Cristian
XII – Liceul „Radu Petrescu”
A
Prundu Bârgăului
Cimuca Victoriţa-Florina IX – C Liceul Teoretic „Solomon
Haliţă” Sângeorz-Băi
Niculai Ana
XII – C Liceul Teoretic „Solomon
Haliţă” Sângeorz-Băi
Bumbu Ana-Maria
XII – F Grup Şcolar „Lucian Blaga”
Reghin
Vlaicu Maria-Diana
X – A Grup Şcolar „Lucian Blaga”
Reghin
SUMA TOTALĂ
47.520 lei

29.

39.
40.
41.
42.
43.
44.

Şcoala
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Localitatea
Parva
Josenii Bârgăului
Ilva Mare
Şanţ
Şieuţ
Monor
Ragla (Dumitriţa)
Mărişelu
Sântioana
Monor – Gledin
Budacu de Sus
(Dumitriţa)
Susenii Bârgăului
Prundu Bârgăului
Tiha Bârgăului
Mijlocenii Bârgăului (Rusu Bârgăului)
Bistriţa Bârgăului
Mijlocenii Bârgăului
Mureşenii Bârgăului
Maieru
Sângeorz-Băi
Ruşii Munţi –
Mureş
Morăreni -Mureş

Valentin GĂLĂŢAN

În anul universitar 2013–2014 s-au acordat un număr 15 burse, la următorii studenţi:
Nr.
crt.
1

Numele şi prenumele
Bazga Daniel

An
Univ.
II

2

Bindea Maria-Cristina

I

3

Bîşcovan Alina-Vasilica

I

4

Bîşcovan Bogdana-Delia

II

5

Budelecan Camelia

I

6

Coc Alex-Antoniu

II

7
8

Dănilă Gabriela
Doce Ancuţa-Dumitriţa

III
III

9

III

10

Drăgănuţ Maria-Georgeta
Lohănel Adina-Elena

11

Pop Vica-Viorica

II

12

Rus Gabriel-Emanuel

II

13

Rusz Daniel

I

14

Sărmaş Andreea

II

15

Timiş Ionela
SUMA TOTALĂ

I

I

Universitatea/Facultatea

Localitatea

UBB – Facultatea de Biologie
şi Geologie
UBB – Facultatea de Studii
Europene
UBB – Facultatea de Biologie
şi Geologie
UBB – Facultatea de Biologie
şi Geologie
UBB – Facultatea de Ştiinţe
Economice şi Gestiunea Afacacerilor
UBB – Facultatea de Geografie
UBB – Facultatea de Drept
UBB – Facultatea de Istorie şi
Filosofie
UBB – Facultatea de Litere

Maieru

UBB – Facultatea de Biologie
şi Geologie
UBB – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
UBB – Facultatea de Istorie şi
Filosofie
UBB – Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
UBB – Facultatea de Ştiinţe
Politice, Administrative şi
ale Comunicării
UBB – Facultatea de Litere
27.000 lei

Ilva-Mare

Năsăud
Mărişelu
Mărişelu
Salva
Năsăud
Salva
Mocod
Zagra

Runcu Salvei
Năsăud
Telciu
Năsăud
Rebra

În anul şcolar 2014–2015 s-au acordat un număr de 44 burse, la următorii elevi:
Nr.
crt.
1

Numele şi prenumele

Clasa

Şcoala

2

Melian Alexandru-Cristian
Vlaicu Maria-Diana

3

Savu Olimpia-Ionela

XII – E Colegiul Tehnic „Infoel”
Monor
Bistriţa
X
Liceul Tehnic „Lucian
Morăreni
Blaga” Reghin
XI – E Liceul Tehnic „Petru Maior” Ruşii Munţi
Reghin
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Localitatea

Uniunea Comunelor Grănicereşti Năsăudene în perioada 1990–2017
Nr.
crt.
4

Numele şi prenumele

Clasa

Şcoala

Vîntu Raluca-Maria

XI – E

5
6

Gavriloaie Victoriţa-Ale- IX – D
xandra
Zăvoian Mihaela-Cristina XI

7

Roşca Andreea-Ionela

X–C

8

Oltean Roxana-Larisa

XI – D

9

Creţa Ioana-Adina

X–D

10

Buta Florentina-Claudia

XI – D

11

Albu Maria

IX – B

12

Dura Marinela-Daiana

XI – D

13

Pavel Florica-Anuţa

XI – D

14

Hangan Horea

XII – A

15

Badiu Constantin

XI – D

16
17

Someşan Andreea
XII – E
Bălan Delia-Monica

XI – A

18

Ureche Ionela

X–P

19

Bazga Cristina

XII – C

20

Oul Alexandra

IX – F

21

Prisăcaru Silvia

XII – C

22

Gagea Ana Maria

XI – C

23

Dănilă Vald-Mihai

XII – A

24

Butaci Aurica-Florica

XII – D

25
26

Naroş Bianca
Nechiti Ana-Estera

XI
XII – D

Liceul Tehnic „Petru Maior” Ruşii Munţi
Reghin
Colegiul Naţional „Andrei
Ragla
Mureşanu” Bistriţa
Colegiul Tehnic „Infoel”
Sântioana
Bistriţa
Colegiul Tehnic „Infoel”
Sântioana
Bistriţa
Colegiul Naţional „Andrei
Budacu de Sus
Mureşanu” Bistriţa
Colegiul Naţional „Liviu
Şieuţ
Rebreanu” Bistriţa
Liceul „Radu Petrescu”
Tiha Bârgăului
Prundu Bârgăului
Liceul „Radu Petrescu”
Prundu BârgăPrundu Bârgăului
ului
Liceul „Radu Petrescu”
Mureşenii BârPrundu Bârgăului
găului
Liceul „Radu Petrescu”
Bistriţa Bârgăului
Prundu Bârgăului
Colegiul Naţional „Andrei
Josenii Bârgăului
Mureşanu” Bistriţa
Josenii Bârgăului
Liceul „Radu Petrescu”
Prundu Bârgăului
Liceul „Radu Petrescu” Prundu Bârgăului
Mijlocenii Bârgăului
Liceul „Radu Petrescu”
Susenii Bârgăului
Prundu Bârgăului
Colegiul Naţional „George
Rodna
Coşbuc” Năsăud
Liceul Teoretic „Solomon
Maieru
Haliţă” Sângeorz-Băi
Colegiul Naţional „Liviu
Ilva Mare
Rebreanu” Bistriţa
Colegiul Silvic „TransilvaŞanţ
nia” Năsăud
Liceul Teoretic „Solomon
Sângeorz-Băi
Haliţă” Sângeorz-Băi
Colegiul Naţional „George
Poiana Ilvei
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Măgura Ilvei
Coşbuc” Năsăud
Liceul Tehnologic Feldru
Feldru
Colegiul Naţional „George
Ilva Mică
Coşbuc” Năsăud
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Localitatea

Valentin GĂLĂŢAN
Nr.
crt.
27

Numele şi prenumele

Clasa

Şcoala

Localitatea

Pralea Andreea

X–A

Leşu

28

Mureşan Andreea-Maria

IX – P

29

Nati Emanuel

XII – S

30
31

Ilovan Claudia-Lidia
Strugari Crina-Isaura

IX – C
X–C

32

Pinti Gabriela-Carmen

XII – S

33

Morariu Ana-Maria Iulia IX – C

34
35

Florea Loredana-Ionela
Scridon Sebastian-Virgil

XII – B
IX – A

36

Pop Ioana

X–D

37
38
39
40

Şalvar Valerica-Livia
Zinveliu Ioana-Eudochia
Iftene Carolina-Victoriţa
Rus Anamaria

XII – B
XI – C
XII – B
XI – D

41

Gavrilaş Sever-Clement

XII – D

42

Gălan Maria-Narcisa

XI – B

43

Sălăgean Cătălin-Alexandru
Moldovan FlorentinaDaniela
SUMA TOTALĂ

XII – A

Colegiul Naţional „Liviu
Rebreanu” Bistriţa
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Economic Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Economic Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Economic Năsăud
Colegiul Economic Năsăud
Colegiul Economic Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Silvic „Transilvania” Năsăud
47.520 lei

44

XII – A

Rebrişoara
Rebra
Nepos
Parva
Năsăud
Salva
Telciu
Coşbuc
Bichigiu
Romuli
Zagra
Poienile Zăgrii
Poienile Zăgrii
Suplai
Mititei
Mocod
Runcu Salvei

În anul universitar 2014–2015 s-au acordat un număr 14 burse, în sumă
de 200 lei/lună, la următorii studenţi:
Nr.
crt.
1

Numele şi prenumele
Ilovan Ligia-Debora

An
Univ.
I

2

Dănilă Gabriela

IV

3

Rus George

I

4

Bîşcovan Alina-VasilicaAndreea

Universitatea/Facultatea

Localitatea

UBB Cluj-Napoca – Extensia
Năsăud
UBB – Facultatea de Drept
Cluj-Napoca
UTCN – Facultatea de Mecanică Cluj-Napoca
UBB – Facultatea de Biologie
Geologie Cluj-Napoca

Nepos
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Salva
Feldru
Mărişelu

Uniunea Comunelor Grănicereşti Năsăudene în perioada 1990–2017
Nr.
crt.
5

Numele şi prenumele
Vasilichi Teodora

An
Univ.
I

6
7

Gavrloaie Maria-Daria
Ignat Mina-Oana

II
I

8
9
10

Crăcană Liana-Florina
I
Sărmaş Andreea-Teodora III
Socaciu Simişor-Valentin I

11
12

Pop Mădălina-Maria
Bârlădean Adriana-Narcisa
Dâmbu Alexandra-Teodora
Vlaşin Andreea-Nicoleta

13
14

SUMA TOTALĂ

II
I
I
I

Universitatea/Facultatea

Localitatea

UBB – Facultatea de Litere
Cluj-Napoca
UBB – FSEGA Cluj-Napoca
UMF – Facultatea Medicină
Cluj-Napoca
UBB – FSEGA Cluj-Napoca
UBB – FSPAC Cluj-Napoca
USAMV – Univiversitarea
Tehnică Cluj-Napoca
UBB – FSEGA Cluj-Napoca
UBB – Facultatea de Litere
Cluj-Napoca
UBB – Facultatea de Studii
Europene Cluj-Napoca
Facultatea de Medicină şi
Farmacie Târgu Mureş
25.200 lei

Năsăud
Ragla
Feldru
Prundu Bîrgăului
Năsăud
Şieuţ
Sântioana
Năsăud
Năsăud
Salva

În anul şcolar/universitar 2014–2015 s-au acordat un număr de 6 burse
de merit, în valoare de 220 lei/lună, la următorii elevi şi studenţi:
Nr.
crt.

Numele şi prenumele

1

Filipoiu Cristina-Sabina

2

Neştiut Maria

3

Cîtiul Ancuţa-Petruţa

4

Niculai Ioana

An
Performanţa/ Şcoala
Univ./
Clasa
I
Premiul I la Olimpiada de pedagogie-psihologie, faza naţională – 2011
UBB – Facultatea de Psihologie
şi Stiinţe ale Educaţiei ClujNapoca
I
Menţiune la Olimpiada de
Ştiinţe socio-umane, secţiunea
Filozofie, faza naţională – 2014
UBB – Facultatea de Drept
Cluj-Napoca
I
Menţiune la Concursul de matematică aplicată „Adolf Haimovici”, faza naţională – 2013
UBB – Facultatea Matematică
şi Informatică Cluj-Napoca
I
Premiul II la Concursul naţional de experimente ştiinţifice
şi inventică „Paşi pe urmele lui
Edison”, fază naţională – 2013
UTh – Facultatea Automatică
şi Calculatoare Cluj-Napoca
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Localitatea
Şanţ

Ilva Mică

Bichigiu

Sângeorz-Băi

Valentin GĂLĂŢAN
Nr.
crt.

Numele şi prenumele

5

Pupeză Gheorghe

6

Niculai Simona

An
Univ./
Clasa
Elev –
XII
Elevă
– IX

SUMA TOTALĂ

Performanţa/ Şcoala

Localitatea

Premiu II la Olimpiada de me- Telciu
canică – faza naţională – 2014
Premiul special la Olimpiada
Feldru
Naţională de Geografie – 2014
11.880 lei

În anul şcolar 2015–2016 s-au acordat un număr de 50 burse, la următorii elevi:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Numele şi prenumele

Clasa

Şcoala

Pavel Florica-Anuţa

XII – D Liceul „Radu Petrescu”
Prundu Bârgăului
Băieş Alina-Paula
XII – C Colegiul Silvic „Transilvania” Năsăud
Gavriloaie Anastasia
XII – C Colegiul Tehnic „Infoel”
Bistriţa
Oltean Roxana-Larisa
XII – D Colegiul Naţional „Andrei
(Şieuţ)
Mureşanu” Bistriţa
Oros Alina
XI – D Colegiul Naţional „Andrei
Mureşanu” Bistriţa
Naroş Bianca
XII
Liceul Tehnologic Feldru
Niculai Simona (Josenii Birg.)
Colegiul Naţional „George
X–A
Coşbuc” Năsăud
Ilovan Claudia-Lidia
X – C Colegiul Economic Năsăud
Ciobotariu Larisa-Ancuţa IX – H Colegiul Naţional „Liviu
(Gledin)
Rebreanu” Bistriţa
Oul Alexandra
X – D Colegiul Naţional „Liviu
Rebreanu” Bistriţa
Flămând Leon-Florin
IX – S Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Pop Claudiu
XII – D Liceul „Radu Petrescu”
Prundu Bârgăului
Sângeorzan Sorin-Ovidiu X – A Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Cotu Ioana
XII – B Liceul Teoretic „Solomon
Haliţă” Sângeorz Băi
Pop Violeta-Roxana
X–B
Colegiul Economic Năsăud
Simionca Minodora-Anca IX – B Liceul „Tudor Jarda” Bistriţa
Roşca Andreea-Ionela
XI – C Colegiul Tehnic „Infoel”
Bistriţa
Oniga Reginald-Dawis
XII – D Colegiul Economic Năsăud
Sîngeorzan Mara (Rusu
IX – A Colegiul Naţional „George
Bârgăului)
Coşbuc” Năsăud
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Localitatea
Bistriţa Bârgăului
Coşbuc
Ragla
Budacu de Sus
Budacu de Sus
Feldru
Feldru
Nepos
Ilva Mare
Ilva Mare
Ilva Mică
Mijlocenii Bârgăului
Leşu
Maieru
Măgura Ilvei
Mărişelu
Sântioana
Năsăud
Năsăud

Uniunea Comunelor Grănicereşti Năsăudene în perioada 1990–2017
Nr.
crt.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Numele şi prenumele

Clasa

Şcoala

Gălan Maria-Narcisa

XII – B Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Zăgrean Ioan-Maftei
XII – D Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Rus Nicolae
XI – B Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Ureche Alexandra-Geor- XII – D Colegiul Naţional „Liviu
geta
Rebreanu” Bistriţa
Zaharie Carmen-Maria
XI – C Liceul „Radu Petrescu”
Prundu Bârgăului
Tănase Iuliana-Maria
IX – A Liceul „Radu Petrescu”
(Romuli)
Prundu Bârgăului
Tutula Ioan
XI – C Liceul „Radu Petrescu”
Prundu Bârgăului
Lazăr Darius-Adrian
IX – A Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Buta Paula-Ancuţa
XII – D Colegiul Economic Năsăud
Ureche Ionela
XI – S Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Sărmaş Nicoleta-Maria
IX – B Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Vlaicu Maria-Diana
XI – A Liceul Tehnologic „Lucian
Blaga” Reghin
Savu Olimpia-Ionela
XII – E Liceul Tehnologic „Petru
Maior” Reghin
Vîntu Raluca-Maria (Mo- XII – E Liceul Tehnologic „Petru
nor)
Maior” Reghin
Mititean Adorian-Gabriel XI – A Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Ruşti Ioana
IX – A Liceul Teoretic „Solomon
Haliţă” Sângeor- Băi
Filipoiu Maria-Rodica
IX – C Colegiul Naţional „Andrei
Mureşanu” Bistriţa
Pop Ioan
X – C Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Pop Ioana
XI – D Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Ilieş Ioana
XII – D Liceul „Radu Petrescu”
Prundu Bârgăului
Dura Marinela-Daiana
XII – D Liceul „Radu Petrescu”
Prundu Bârgăului
Rai Florentina-Domniţa X – B
Colegiul Economic Năsăud
Zinveliu Ioana-Eudochia XII – C Colegiul Economic Năsăud
Zinveliu George
XI – A Colegiul Economic Năsăud
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Localitatea
Mititei
Mocod
Parva
Poiana Ilvei
Prundu Bârgăului
Prundu Bârgăului
Susenii Bârgăului
Rebra
Rebrişoara
Rodna
Runcu Salvei
Morăreni
Ruşii Munţi
Ruşii Munţi
Salva
Sângeorz-Băi
Şanţ
Telciu
Bichigiu
Tiha Bârgăului
Mureşenii Bârgăului
Zagra
Zagra
Zagra

Valentin GĂLĂŢAN
Nr.
crt.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Numele şi prenumele

Clasa

Şcoala

Rus Anamaria

XII – D Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Capotă Măriuca
IX – S Colegiul Economic Năsăud
Vidican Maria-Răduţa
IX – A Liceul „Radu Petrescu”
Prundu Bârgăului
Morariu Ana-Maria Iulia X – C Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Tămaş Ioana-Florina
XII – A Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Gavriloaie Victoriţa-Ale- X – D Colegiul Naţional „Andrei
xandru
Mureşanu” Bistriţa
Cîrceie Ramona-Maria
X – C Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
SUMA TOTALĂ
54.000 lei

Localitatea
Poienile Zăgrii
Rebra
Prundu Bârgăului
Salva
Năsăud
Ragla
Rebrişoara

În anul universitar 2015–2016 s-au acordat un număr 34 burse, în sumă
de 200 lei/lună, la următorii studenţi:
Nr.
crt.
1.

Numele şi prenumele
Rus Adrian-Emil

An
Univ.
I

2.

Florea Loredana-Ionela

I

3.
4.

Scurtu Ioan
Cârcu Bogdan

I
I

5.

Pop Florica

I

6.

Nati Emanuel

I

7.

Hangan Horia

I

8.

Ceuca Oana-Bianca

I

9.

Dănilă Vlad-Mihai

I

10.

Melian Alexandru-Cristian

I

11.

Moldovan Paul-Andrei

I

12.

Iliş Ioana

I

Universitatea/Facultatea

Localitatea

UBB – Facultatea de Litere
Cluj-Napoca
UBB – Facultatea de Drept
Cluj-Napoca
UBB – FSEGA Cluj-Napoca
UTCN – Facultatea Automatică şi Calculatoare ClujNapoca
UBB – Facultatea de Biologie
şi Geologie Cluj-Napoca
UTCN – Facultatea de Instalaţii Cluj-Napoca
UBB – Facultatea de Chimie
şi Inginerie Chimică ClujNapoca
UMF – Facultatea Medicină
Cluj-Napoca
UTCN – Facultatea Automatică şi Calculatoare ClujNapoca
UTCN – Facultatea Electronică Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
USAM – Facultatea de Horticultură Cluj-Napoca
UBB – Facultatea de Matematică şi Informatică

Feldru
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Telciu
Rebra
Năsăud
Ilva Mare
Rebra
Josenii Bârgăului
Zagra
Poiana Ilvei
Monor
Budacu de Sus
Zagra

Uniunea Comunelor Grănicereşti Năsăudene în perioada 1990–2017
Nr.
crt.
13.

Numele şi prenumele
Bindean Oana-Daniela

An
Univ.
I

14.

Pop Anuţa

I

15.

Varvari Adrian-Ionuţ

I

16.

Butaci Aurica-Florica

I

17.

Gălăţan Andreea

I

18.
19.

Rus Angela
Neştiut Maria

I
II

20.

Filipoiu Cristina-Sabina

II

21.
22.

Crăcană Liana-Florina
Ignat Mina-Oana

II
II

23.

Vlaşin Andreea-Nicoleta

II

24.

II

26.

Bârlădean Adriana-Narcisa
Dâmbu Alexandra-Teodora
Niculai Ioana

27.
28.

Mititean Pompei
Negrea Ionuţa-Eleonora

III
III

29.

Dănilă Oana-Mihaela

III

30.

Bîşcovan Alina-Vasilica

III

31.

Grapini Victoria

III

32.
33.

Pop Mădălina-Maria
Feldrihan Nicoleta

III
IV

34.

Dumitru Mădălina

V

25.

SUMA TOTALĂ

II
II

Universitatea/Facultatea

Localitatea

UBB – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
UBB – Extensia Năsăud –
Facultatea de Psihologie
UTCN – Facultatea Automatică şi Calculatoare ClujNapoca
USAM – Facultatea de Horticultură Cluj-Napoca
UBB – Facultatea de Drept
Cluj-Napoca
UBB – FSEGA Cluj-Napoca
UBB – Facultatea de Drept
Cluj-Napoca
UBB – Facultatea Psihologie
şi Ştiinţe ale Educaţiei ClujNapoca
UBB – FSEGA Cluj-Napoca
UMF – Facultatea de Medicină Cluj-Napoca
Facultatea de Medicină şi
Farmacie Tîrgu Mureş
UBB – Facultatea de Litere
Cluj-Napoca
UBB – Facultatea de Studii
Europene Cluj-Napoca
UTCN – Facultatea Automatică şi Calculatoare ClujNapoca
UBB – FSEGA Cluj-Napoca
UBB – Facultatea de Ştiinţe
Politice Administrative ale
Comunicării Cluj-Napoca
UBB – Facultatea de Litere
Cluj-Napoca
UBB – Facultatea de Biologie
şi Geologie Cluj-Napoca
UBB – Extensia Năsăud –
Facultatea de Psihologie
UBB – FSEGA Cluj-Napoca
USAMV – Facultatea de Silvicutură Cluj-Napoca
UMF – Facultatea de Farmacie Cluj-Napoca
67.320 lei

Rodna
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Leşu
Rebrişoara
Măgura Ilvei
Năsăud
Parva
Ilva Mică
Şanţ
Prundu Bîrgăului
Feldru
Salva
Năsăud
Năsăud
Sângeorz-Băi
Runcu Salvei
Şieuţ
Poiana Ilvei
Mărişelu
Şanţ
Sântioana
Ragla
Feldru

Valentin GĂLĂŢAN

În anul şcolar/universitar 2015–2016 s-au acordat un număr de 4 burse
de merit, în valoare de 220 lei/lună, la următorii elevi şi studenţi:
Nr.
crt.

Numele şi prenumele

1

Creţa Ioana-Adina

2

Tîrlişan Ioan-Paul-Petru

3

Năstuţa Delia

4

Lotul care a participat la
Concursul de meserii de
la Colegiul „Transilvania” Năsăud:
Purcil Ionuţ-Cristian,
Lăcătuş Petru-Rareş,
Georza Ionuţ-Nicolae,
Pavel Ovidiu-Dănuţ
SUMA TOTALĂ

Clasa/ Performanţa
An
Univ.
XI – D Premiu special, Olimpiada
naţională de biologie – 2015
Colegiul Naţional „Liviu
Rebreanu” Bistriţa
IX – A Premiul I, Olimpiada naţională de matematică – 2015
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
I
Menţiune la Concursul de
matematică aplicată „Adolf
Haimovici”- faza naţională,
2015
Universutate Tehnică – Facultatea de ştiinţa, centrul
Baia Mare
Locul I la faza naţională; calificat la faza internaţională
a Concursului de Competenţe în Silvicultură în ESTONIA

Localitatea
Şieuţ

Năsăud

Dumitra

Bistriţa Bârgăului; Ragla

7.940 lei

În anul şcolar 2016–2017 s-au acordat un număr de 67 burse, în cuantum
de 120 lei lunar, la următorii elevi:
Nr.
crt.
1

Numele şi
prenumele
Horga Andreea-Daiana

Clasa

Şcoala

Localitatea
Gledin

4

XII – A Liceul Teoretic Sanitar Bistriţa
Puşcaş Antonia-Melisa
X – C Liceul Tehnologic „Petru
Maior” Reghin
Moldovan Oana-Gabriela XII – F Colegiul Naţional „Andrei
Mureşanu” Bistriţa
Simionca Minodora-Anca X –B
Liceul „Tudor Jarda” Bistriţa

5

Roşca Andreea-Ionela

Sântioana

5

Creţa Ioana-Adina

7

Rînziş Ştefan-Bogdan

2
3

XII – C Colegiul Tehnic „Infoel”
Bistriţa
XII – D Colegiul Naţional „Liviu
Rebreanu” Bistriţa
IX- A Liceul „Radu Petrescu”
Prundu Bârgăului
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Ruşii Munţi
Budacul de Sus
Mărişelu

Şieuţ
Tureac – Tiha
Bârgăului

Uniunea Comunelor Grănicereşti Năsăudene în perioada 1990–2017
Nr.
crt.
8

Numele şi
prenumele
Zaharie Carmen-Maria

Clasa

9

Vidican Ioana-Bogdana

10

Moldovan-Pui Nicoleta

11

Tutula Ioan

12
13

Domide LăcrimioaraFlorina
Rauca Alexandra-Viorica

14
15
16

Urs Viorel-Andrei
Sîngeorzan Silviu
Şorecău Ana-Florina

17

Pop Ionela-Raveca

18
19

Bora Ionela-Emilia
Tomi Lenuţa

20

Flămînd Rebeca-Daniela

21

Sângeorzan Sorin-Ovidiu

22

Pop Ioana

23

Nedelea Gabriela-Raluca

24
25

Ilovan Claudia-Lidia
Rus Ionela-Maria

26

Burdeţi Andreea-Maria

27

Mititean Adorian-Gabriel

28

Pop Ioan

29
30

Urs Irina
Scridon Sebastian

31

Bulz Fina-Ionela

32
33

Rai Florentina-Domniţa
Androne Floarea

Şcoala

XII – C Liceul „Radu Petrescu”
Prundu Bârgăului
X – A Liceul „Radu Petrescu”
Prundu Bârgăului
IX – A Liceul „Radu Petrescu”
Prundu Bârgăului
XII – C Liceul „Radu Petrescu”
Prundu Bârgăului
X–P
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
IX
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
XII – B Colegiul Economic Năsăud
XII – A Colegiul Economic Năsăud
XII – B Liceul Teoretic „Solomon
Haliţă” Sângeorz-Băi
X–P
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
XII – A Colegiul Economic Năsăud
XII – S Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
IX – P Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
XI – A Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
XII – S Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
IX – S Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
XI – C Colegiul Economic Năsăud
XII – D Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
XII – A Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
XII – A Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
XI – C Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
X–B
Colegiul Economic Năsăud
XI – A Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
IX – S Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
XI – B Colegiul Economic Năsăud
XII – A Colegiul Economic Năsăud
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Localitatea
Prundu Bârgăului
Mureşenii Bârgăului
Josenii Bârgăului
Susenii Bârgăului
Rodna
Maieru
Ilva Mare
Şanţ
Sângeorz-Băi
Poiana Ilvei
Măgura Ilvei
Feldru
Ilva Mică
Leşu
Rebrişoara
Rebra
Nepos
Parva
Năsăud
Salva
Telciu
Bichigiu
Coşbuc
Romuli
Zagra
Aluniş

Valentin GĂLĂŢAN
Nr.
crt.
34
35

Clasa

36

Numele şi
prenumele
Bojor Ionela-Rodica
Zinveliu George-Augustin
Ciocan Roxana

37

Robul Vanesa-Cătălina

XII – A

38

Urs Alexandra-Ioana

IX – A

39

Ureche Ionela

XII – S

40

Axente Adriana -Ionela

41

Iloie Simona-Andreea

XII
–B
IX – P

42

Neamţi Oana-Viorica

X–P

43

Niculai Simona

XI – A

44

Ţiolan Mina

X–P

45

X–S

46

Gliga Evelin-AnamariaFlorina
Gliga Radu-Mihai-Ionuţ

47

Albu Maria

XI – B

48
49

Naroş Iulia
Rus Toader-Ionuţ

X
XI – C

50

Oul Alexandra

XI – D

51

IX – P

52
53

Costinaşiu AnamariaAndreea
Manciu Roxana-Elisa
Tănase Iuliana-Maria

54
55

Nechiti George-Traian
Moga Larisa-Ioana

XII – B
XI – C

56

Ciubotariu Larisa-Ancuţa X – F

57

Lazăr Darius-Adrian

Şcoala

Localitatea

X – A Colegiul Economic Năsăud
XII – A Colegiul Economic Năsăud

Aluniş
Poienile Zăgrii

XI – S

Mocod

X–A

X–B
X–A

X–A

Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Liceul „Radu Petrescu”
Prundu Bârgăului
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Liceul „Radu Petrescu”
Prundu Bârgăului
Liceul Tehnologic Feldru
Liceul „Radu Petrescu”
Prundu Bârgăului
Colegiul Naţional „Liviu
Rebreanu” Bistriţa
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Economic Năsăud
Liceul „Radu Petrescu”
Prundu Bârgăului
Colegiul Economic Năsăud
Colegiul Naţional „Liviu
Rebreanu” Bistriţa
Colegiul Naţional „Liviu
Rebreanu” Bistriţa
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
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Runcu Salvei
Salva
Rodna
Susenii Bârgăului
Feldru
Feldru
Feldru
Feldru
Năsăud
Năsăud
Prundu Bârgăului
Feldru
Mureşenii Bârgăului
Ilva Mare
Feldru
Rebrişoara
Prundu Bârgăului
Năsăud
Budacul de Sus
Ilva Mare
Rebra

Uniunea Comunelor Grănicereşti Năsăudene în perioada 1990–2017
Nr.
crt.
58

Numele şi
prenumele
Pop Flaviu-Paul

Clasa

Şcoala

Localitatea

X–A

Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Economic Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „Liviu
Rebreanu” Bistriţa
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
72.360 lei

Salva

59
60

Flore Voichiţa
X–B
Morariu Ana-Maria-Iulia XI – C

61

XII – S

62

Neamţi Lucreţia-Anastasia
Pralea Andreea

63

Almaşi Lucia-Daiana

X–P

64

Sîngeorzan Mara

X–A

65

Lönhard Daniela-Raluca

XII – A

66

Lacataş Rodica

X–P

67

Rus Nicolae

XII – B

XII – A

SUMA TOTALĂ

Rebra
Salva
Feldru
Leşu
Rebrişoara
Năsăud
Ilva Mică
Rebrişoara
Parva

În anul universitar 2016–2017 s-au acordat un număr 48 burse, în sumă
de 200 lei/lună, la următorii studenţi:
Nr.
crt.
1

Numele şi
prenumele
Vîntu Raluca-Maria

An
Univ.
I

2

Vlaicu Maria-Diana

I

3

Oltean Roxana-Larisa

I

4

Moldovan Paul-Andrei

II

5

Pop Marcela-Mărioara

I

6
7
8

Hangan Horea
Crăcană Liana-Florina
Leşan Andreea-Cristina

II
II
I

9

Pop Florica

II

10

Bindean Oana-Daniela

II

Facultatea

Localitatea

UBB – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Cluj-Napoca
Universitatea de Medicina şi
Farmacie Târgu Mureş
Universitate de Medicina şi
Farmacie Târgu Mureş
USAMV – Facultatea de
Horticultură Cluj-Napoca
UBB – Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
UBB – Facultatea I.I.P.C.B.
UBB – FSEGA Cluj-Napoca
UBB – Facultatea de Studii
Europene
UBB – Facultatea de Biologie
şi Geologie Cluj-Napoca
UBB – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Cluj-Napoca

Ruşii Munţi
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Ruşii Munţi
Budacu de Sus
Budacu de Sus
Susenii Bârgăului
Josenii Bârgăului
Susenii Bârgăului
Ilva Mare
Ilva Mare
Rodna

Valentin GĂLĂŢAN
Nr.
crt.
11

Numele şi
prenumele
Butaci Aurica-Florica

An
Univ.
II

12

Guzu Ovidiu

III

13

Niculai Ana

III

14

Niculai Ioana

III

15
16

Dănilă Oana-Mihaela
Şorecău Maria

I
II

17
18
19

Rus Adrian-Feldru
Petrehuş Ionuţa-Alina
Ignat Mina-Oana

II
IV
III

20

Roş Ştefana

I

21

Buta Paula-Ancuţa

I

22

Nati Emanuel

II

23
24

Rus Angela
Böjthe Brigitta-Renata

II
I

25

Rus Gabriel-Emanuel

II

26

Borşa Iulian-Laurenţiu

I

27

Vasilichi Teodora

III

28

Pinti Gabriela-Carmen

I

29

Ilea Alina-Maria

I

30

Böjthe Bianka-Ramona

I

31

Bârlădean Adriana-Narcisa
Alexe Francesca-MariaCecilia
Nechiti Mihaela-Giorgiana

III

32
33

I

Facultatea

Localitatea

USAMV – Facultatea de
Horticultură Cluj-Napoca
UTCN – Facultatea de Construcţii
Universitatea Medicină Farmacie Cluj-Napoca
UTNC – Facultatea de Automatică şi Calculatoare
UBB – FSEGA Cluj-Napoca
UTCN – Facultatea de Automatică şi Calculatoare
UBB – Facultatea de Litere
UBB – Facultatea de Drept
Universitatea deMedicină
Farmacie Cluj-Napoca
UTCN – Facultatea de Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii Cluj-Napoca
UBB – Facultatea de Geografie Cluj-Napoca
UTCN – Facultatea de Instalaţii Cluj-Napoca
UBB – FSEGA Cluj-Napoca
UBB – Facultatea de Drept
Cluj-Napoca
UBB – Facultatea de Istorie şi
Filozofie Cluj-Napoca
UTCN – Facultatea de Automatică şi Calculatoare
UBB – Facultatea de Litere
Cluj-Napoca
Universitatea de Medicină
Farmacie Cluj-Napoca
UBB – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Cluj-Napoca
UBB – Facultatea Ştiinţe Politice Administrative şi ale
Comunicării
UBB – Facultatea de Litere
Cluj-Napoca
Universitatea de Medicina şi
Farmacie Târgu Mureş
UBB – Facultatea de Geografie Cluj-Napoca

Măgura Ilvei
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Poiana Ilvei
Sângeorz-Băi
Sângeorz-Băi
Poiana Ilvei
Sângeorz-Băi
Feldru
Leşu
Feldru
Rebrişoara
Rebrişoara
Rebra
Parva
Năsăud
Năsăud
Năsăud
Năsăud
Năsăud
Năsăud
Năsăud
Năsăud
Năsăud
Năsăud

Uniunea Comunelor Grănicereşti Năsăudene în perioada 1990–2017
Nr.
crt.
34

Numele şi
prenumele
Oniga Dawis

An
Univ.
I

35

Fetti Daniel-Iacob-Anton I

36

Dedea Andreea-Bianaca

I

37

Ţuţuruga Nicolae

I

38

Linul Crina-Mirela

I

39

Vlaşin Andreea-Nicoleta

III

40
41

Magdea Adelina
I
Gabrian-Onul Georgiana I

42

Pupeză Nicoleta-Narcisa

V

43

IV

44

Simionese Ramona-Ancuţa
Ceuca Oana-Bianca

45

Cociş Horaţiu-Valentin

II

46

Gălan Maria-Narcisa

I

47

Zăgrean Ioan-Maftei

I

48

Mureşian Ioan-Florin

II

II

SUMA TOTALĂ

Facultatea

Localitatea

UBB – Facultatea de Psihologie şi Ştiin. ale Ed.
UTCN – Facultatea de Automatică şi Calculatoare
UBB – Facultatea Ştiinţe Politice Administrative şi ale
Comunicării
UTCN -Facultatea de Automatică şi Calculatoare
UBB – Facultatea de Matematică şi Informatică
Universitatea de Medicina şi
Farmacie Târgu Mureş
UBB – Facultatea de Litere
ASE – Facultatea de Management Bucureşti
Universitatea Medicină Farmacie Cluj-Napoca
Universitatea de Medicina şi
Farmacie Târgu Mureş
Universitatea Medicină Farmacie Cluj-Napoca
UBB – Facultatea de Istorie şi
Filozofie
UTCN – Facultatea de Automatică şi Calculatoare
UBB – Facultatea Ştiinţe Politice Administrative şi ale
Comunicării Cluj-Napoca
UTCN – Facultatea de Construcţii
86.400 lei

Năsăud
Salva
Salva
Salva
Salva
Salva
Salva
Salva
Salva
Salva
Zagra
Mocod
Mititei
Mocod
Mititei

În anul şcolar 2016–2017 s-au acordat un număr de 3 burse de merit, în
valoare de 220 lei/lună, la următorii elevi:
Nr.
crt.
1.

2.

Numele şi prenumele

Clasa

Performanţa/Şcoala

Localitatea

Căldărea Cristian-Daniel XII – A Menţiune de onoare, Olimpi- Năsăud
ada Naţională de Fizică, 2016
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Negru Emanuela-Lidia
XII – P Premiul special, Olimpiada Rodna
Naţională de Pedagogie-Psihologie, 2016
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
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Nr.
crt.
3.

Numele şi prenumele

Clasa

Performanţa/Şcoala

Localitatea

Tîrlişan Ioan-Paul-Petru

X–A

Medalia de aur, Olimpiada
Naţională de Matematică,
2016
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
5.940 lei

Năsăud

SUMA TOTALĂ

În anul şcolar 2017–2018 s-au acordat un număr de 67 burse, în cuantum
de 120 lei lunar, la următorii elevi:
Nr.
crt.
1

Numele şi prenumele

Clasa

Şcoala

7

Colegiul Tehnologic Forestier Bistriţa
Colegiul Naţional „Liviu
Rebreanu” Bistriţa
Liceul Tehnologic „Petru
Maior” Reghin
Albu Lorena-Raluca
XI
Liceul Tehnologic „Lucian
Blaga” Reghin
Moga Larisa-Ioana
XII – C Colegiul Naţional „Andrei
Mureşanu” Bistriţa
Moldovan Andreea-Mi- XII – D Colegiul Naţional „Andrei
haela
Mureşanu” Bistriţa
Simionca Minodora-Anca XI – B Liceul „Tudor Jarda” Bistriţa

8

Zăvoian Alicia-Denisa

X–C

9

Creţa Diana-Letiţia

XI – B

10

Albu Maria

XII – B

11

Tănase Iuliana-Maria

XI – A

12

Vidican Ioana-Bogdana

XI – A

13

Bruj Larisa-Nadia

XI – C

14
15

Manta Valentina-Aurica- X – C
Chiva
Moldovan-Pui Nicoleta
X–A

16

Scundea Crina-Teodora

XI – E

17

Vertic Bianca Maria

IX – C

2
3
4
5
6

Moldovan Loredana-Ale- X – A
xandra
Siminiceanu Anca-Geor- IX – F
giana
Puşcaş Antonia-Melisa
XI – C

Colegiul Tehnic „Infoel”
Bistriţa
Colegiul Naţional „Liviu
Rebreanu” Bistriţa
Liceul „Radu Petrescu”
Prundu Bârgăului
Liceul „Radu Petrescu”
Prundu Bârgăului
Liceul „Radu Petrescu”
Prundu Bârgăului
Liceul „Radu Petrescu”
Prundu Bârgăului
Liceul „Radu Petrescu”
Prundu Bârgăului
Liceul „Radu Petrescu”
Prundu Bârgăului
Liceul Teoretic „Solomon
Haliţă” Sângeorz-Băi
Liceul Teoretic „Solomon
Haliţă” Sângeorz-Băi
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Localitatea
Gledin
Monor
Ruşii-Munţi
Ruşii-Munţi
Budac de Sus
Budac de Sus
Mărişelu
Sântioana
Şieuţ
Prundu Bârgăului
Prundu Bârgăului
Mureşenii Bârgăului
Bistriţa Bârgăului
Bistriţa Bârgăului
Josenii Bârgăului
Rodna
Maieru

Uniunea Comunelor Grănicereşti Năsăudene în perioada 1990–2017
Nr.
crt.
18

Rauca Alexandra-Viorica X – P

19

Ciubotariu Larisa-Ancuţa XI – F

20

Ciubotariu Iulia-Patricia

IX -D

21

Ruşti Denisa-Maria

XI – E

22

Ruşti Ioana

XI – A

23

XI – G

24

Andronesi Dariana-Andrada
Pop Ionela-Raveca

25

Pop Violeta-Roxana

XII – B

26

Hoza Iulia-Veronica

X–P

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Numele şi prenumele

Clasa

XI – P

Şcoala

Localitatea

Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „Liviu
Rebreanu” Bistriţa
Colegiul Naţional „Liviu
Rebreanu” Bistriţa
Liceul Teoretic „Solomon
Haliţă” Sângeorz-Băi
Liceul Teoretic „Solomon
Haliţă” Sângeorz-Băi
Colegiul Naţional „Andrei
Mureşanu” Bistriţa
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Economic Năsăud

Maieru

Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Neamţi Oana-Viorica
XI – P Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Ţiolan Mina
XI – P Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Manga Gabriela-Cristina- IX – S
Maria
Coşbuc” Năsăud
Varvari Cristina-Rut
IX – P Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Mureşan Andreea-Maria XII – P Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Pop Dănuţ-Olimpiu
XII – S Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Sângeorzan Sorin-Ovidiu XII – A Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Flore Voichiţa
XI – B Colegiul Economic Năsăud
Taut Adrian-Nicu-Viorel IX – A Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Măchiţescu AlexandraIX P
Colegiul Naţional „George
Maria
Coşbuc” Năsăud
Ilovan Claudia-Lidia
XII – C Colegiul Economic Năsăud
Strugari Alexandra-Ma- XII – D Colegiul Naţional „George
ria
Coşbuc” Năsăud
Ordace Ionuţ-Vasile
IX – B Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Mocanu Laura
X–A
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
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Ilva Mare
Ilva Mare
Sângeorz-Băi
Sângeorz-Băi
Poiana Ilvei
Poiana Ilvei
Măgura Ilvei
Măgura Ilvei
Feldru
Feldru
Ilva Mică
Ilva Mică
Rebrişoara
Rebrişoara
Leşu
Rebra
Rebra
Nepos
Nepos
Parva
Parva
Năsăud
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Nr.
crt.
41

Numele şi prenumele

Clasa

Şcoala

Localitatea

Mîti Ştefan-Andrei

XI – A

Năsăud

XII – C

43

Simionese MarioaraIoana
Urs Alexandra-Ioana

X–A

44

Pop Ioan

XII – C

45

Cîtiul Florica-Ica

IX – C

46
47

Urs Irina
Ivan Andreea-Mădălina

XI – B
X–S

48
49

Rai Florentina-Domniţa
Zinveliu Ioana-Victoria

XII – B
X–A

50

IX – C

51

Zinveliu Valentina-Tabita
Pop Ana-Maria-Denisa

X–D

52
53

Bojor Ionela-Rodica
Ciocan Roxana

XI – A
XII – S

54

Fetti Horia-Florin

XI – A

55

Sărmaş Nicoleta-Florina

XI – B

56

Petrican Florin-Daniel

XI – C

Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Economic Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Economic Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Economic Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
60.480 lei

42

SUMA TOTALĂ

Salva
Salva
Telciu
Bichigiu
Bichigiu
Romuli
Zagra
Zagra
Poienile Zăgrii
Poienile Zăgrii
Aluniş
Mocod
Mocod
Runcu Salvei
Mititei

În anul şcolar 2017–2018 s-au acordat un număr de 3 burse de merit, în
valoare de 220 lei/lună, la următorii elevi:
Nr.
crt.
1

Numele şi prenumele

Clasa

Tîrlişan Ioan-Paul-Petru

2

Domide LăcrimioaraFlorina
Avram Antonia-Adelina

XI – A Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
XII
Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
IX – A Colegiul Naţional „Liviu
Rebreanu” Bistriţa
5.940 lei

3

SUMA TOTALĂ

Şcoala
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Localitatea
Năsăud
Rodna
Maieru

Uniunea Comunelor Grănicereşti Năsăudene în perioada 1990–2017

În anul şcolar 2017–2018 s-au acordat 3 burse sociale, în valoare de 400
lei/lună, la următorii elevi, orfani de ambii părinţi:
Nr.
crt.
1
2
3

Numele şi prenumele

Clasa

Linul Marius-Dorel
Mititean Florina-Giorgiana
Marica Ionela

IX – A Colegiul Economic Năsăud
IX – B Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
IX – B Colegiul Naţional „George
Coşbuc” Năsăud
10.800 lei

SUMA TOTALĂ

Şcoala

Localitatea
Rebrişoara
Bichigiu
Salva

În anul universitar 2017–2018 s-au acordat un număr 39 burse, în sumă
de 200 lei/lună, la următorii studenţi:
Nr.
crt.
1

Numele şi prenumele

2

Gavriloaie Cornelia-Florica
Melian Alexandru-Cristian

Mast.

4

Creta Ioana-Adina

I

5

Moldovan Paul-Andrei

III

6

Oros Alina

I

7

Hangan Horea

III

8

Tutula Ioan

I

9

Pop Marcela-Mărioara

II

10

Pop Florica

III

11

Bindean Oana-Daniela

III

12

Sîngeorzan CorneluţaLucreţia

13

Butaci Aurica-Florica

3

An
Univ.
II

Vîntu Raluca-Maria

III

III

Universitatea/Facultatea

Localitatea

UBB – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
UBB – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
UTCN – Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi
Tehnologia Informaţiei ClujNapoca
UMF – Facultatea de Medicină Târgu Mureş
USAMV – Facultatea de
Horticultură Cluj-Napoca
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” – Facultatea de
Medicină Arad
UBB – Facultatea de Ingineriaşi Informatica Proceselor
Chimice şi Biochimice
UBB – Facultatea de Istorie şi
Filozofie
UBB – Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
UBB – Facultatea de Biologie
şi Geologie
UBB – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Cluj-Napoca
UBB – Facultatea Ştiinţe Politice Administrative şi ale
Comunicării Bistriţa
USAMV – Facultatea de
Horticultură Cluj-Napoca

Ruşii Munţi
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Ragla
Monor

Şieuţ
Budacu de Sus
Budacu de Sus
Josenii Bârgăului
Susenii Bârgăului
Susenii Bârgăului
Ilva Mare
Rodna
Şanţ
Măgura Ilvei
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Nr.
crt.
14

Numele şi prenumele
Pintilie Lorena-Beatrice

An
Univ.
I

15

Niculai Ana

IV

16

Niculai Ioana

IV

17

Ogîgau Ioan

III

18

Iloie Madalina-Alexandra

I

19
20

Tomi Lenuţa
Pop Anuta

I
III

21

I

22

Neamţi Lucreţia-Anastasia
Pop Oana-Maria

23
24

Scurtu Ioan
Scurtu Gina-Daiana

III
I

25

Pop Ioana-Alina

I

26

Nati Emanuel

III

27

Bosbiciu Liviu-Paul

I

28

Cozan Daniela-Elisabeta

I

29

Cicai Sarah-Bianca

II

30

Comes Diana

I

31

Terec Marinel-Ioan

II

32

Lupse Razvan-Adrian

IV

33

Vlasin Andreea-Nicoleta

IV

34

Alexe Francesca-Maria

V

Universitatea/Facultatea

Localitatea

UBB – Facultatea Ştiinţe Politice Administrative şi ale
Comunicării
Universitatea Medicină Farmacie Cluj-Napoca
UTCN – Facultatea de Automatică şi Calculatoare ClujNapoca
UTNC – Facultatea de Construcţii
UTCN – Facultatea de Automatică şi Calculatoare ClujNapoca
UTCN – Facultatea ETTI
UBB – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
– Extensia Năsăud
UBB – FSEGA
Cluj-Napoca
USAMV – Facultatea de Medicină Veterinară
UBB – FSEGA Cluj-Napoca
UBB – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Universitatea Medicină Farmacie Cluj-Napoca
UTCN – Facultatea de Instalaţii
UTCN – Facultatea de Automatică şi Calculatoare ClujNapoca
UBB – Facultatea de Litere
Cluj-Napoca
Univiversitatea de Arta şi
Deding
UMF – Facultatea de Medicină Dentară Târgu Mureş
UBB – Facultatea de Teologie
Ortodoxă Cluj-Napoca
UTCN – Facultatea Ingineria
Materialelor şi a Mediului
Cluj-Napoca
UMF – Facultatea de Medicină Târgu Mureş
UMF – Facultatea de Medicină Târgu Mureş

Poiana Ilvei
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Sângeorz-Băi
Sângeorz-Băi
Sângeorz-Băi
Feldru
Feldru
Leşu
Feldru
Leşu
Rebra
Rebra
Rebrişoara
Rebra
Rebrişoara
Rebra
Năsăud
Năsăud
Salva
Năsăud
Salva
Năsăud

Uniunea Comunelor Grănicereşti Năsăudene în perioada 1990–2017
Nr.
crt.
35

Numele şi prenumele

36

V

37

Simionese Ramona-Ancuţa
Soldea Cosmina-Florina

38

Ceuca Oana-Bianca

III

39

Robul Vanesa-Catalina

I

Pupeza Nicoleta-Narcisa

SUMA TOTALĂ

An
Univ.
VI

III

Universitatea/Facultatea

Localitatea

Universitatea Medicină Farmacie Cluj-Napoca
UMF – Facultatea de Medicină Târgu Mureş
UBB – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Cluj-Napoca
Universitatea de Medicină şi
Farmacie Cluj-Napoca
UBB – Facultatea de Drept
Cluj-Napoca
70.200 lei

Salva
Salva
Coşbuc
Zagra
Runcu Salvei

*
**
Au existat şi cazuri de elevi care s-au încadrat doar parţial în criteriile de acordare a buselor, neîntrunind punctajul necesar. Fiind într-o situaţie
materială precară, totuşi, li s-au acordat stipendii, iar situaţia acestora se prezintă astfel: în anul 2007 – 21 stipendii; 2008 – 14 stipendii; 2009 – 24 stipendii;
2011 – 11 stipendii; 2013 – 3 stipendii; 2014 – 2 stipendii; 2015 – 17 stipendii.
La Adunarea generala din 30 aprilie 2014, noul preşedinte al U.C.G.N.,
ing. Gheorghe Onul şi-a luat angajamentul în faţa delegaţilor ca numărul de
burse pentru elevi şi studenţi să se dubleze. Astfel, în anul şcolar 2016–2017
numărul acestora a ajuns la 67 de elevi, în cuantum de 120 lei lunar, 48 de studenţi, în cuantum de 200 lei lunar, şi 3 burse de merit, în cuantum de 220 lei
lunar.
În anul 2006 s-a semnat un protocol de colaborare între U.C.G.N. şi
conducerea Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţeganu” din ClujNapoca, cu nr. 10690/16.09.2007. Astfel, s-au obţinut un număr de 12 locuri de
cazare pentru studenţi în căminele acestei instituţii. Numărul acestora a rămas
constant până în anul 2016, ulterior majorându-se la 15 locuri.
La acordarea locurilor în cămin a intervenit Teodor Tanco, care a discutat cu conducerea instituţiei universitare, dorind să afle cum au fost atribuite.
Investigaţia a încercat să o facă în calitate de „Preşedinte de onoare”, folosinduse de un înscris al U.C.G.N., prin care i se recunoştea această calitate. În urma
intervenţiilor, Rectoratul Universităţii a reziliat contractul cu U.C.G.N., fapt
care a obligat Uniunea să acorde studenţilor în cauză o bursă de 200 lei lunar
pentru cazare.
Bursele, stipendiile şi celelalte ajutoare acordate au reprzentat şi reprezintă în continuare o gură de oxigen pentru mulţi tineri valoroşi şi familiile lor,
ajutându-i la finalizarea cu succes a cursurilor universitare. Valoarea totală a
burselor, începând cu anul 2005 şi până în prezent, se ridică la suma de 557.120
lei – pentru un număr de 482 elevi, la studenţi 387.100 lei – pentru un număr
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de 214 beneficiari, iar burse de merit s-au acordat în sumă de 36.460 lei – la un
număr 15 elevi şi studenţi, efortul financiar fiind apreciabil. Acordarea acestor
ajutoare a contribuit la obţinerea unor rezultate superioare la învăţătură, mulţi
dintre elevii liceeni bursieri, de exemplu, devenind studenţi, care după absolvirea studiilor superioare au ajuns să ocupă poziţii însemnate în societate.
Amintind printre aceştia pe Marte Căliman, Protase Gavril din Mocod, Hangan
Paul din Bistriţa-Bîrgăului, Dumitru Mădalina din Feldru, Dănilă Gabriela din
Salva şi mulţi alţii, fără a se considera că cele câteva nume amintite reprezintă
o excepţie.
Pe lângă bursele amintite s-au acordat şi diverse ajutoare materiale,
premii pentru elevii olimpici, cadouri cu ocazila Zilei copilului, sposorizări
pentru apariţia unor studii privind Graniţa năsăudeană, precum şi tipărirea
unor documente de arhivă. De asemenea, s-a acordat o sumă importantă
pentru bustul lui Nestor Şimon, unul dintre cei mai longevivi secretari ai
Administraţiei Fondurilor Grănicereşti, care a strâns şi selectat numeroase
documente de arhivă aparţinând Graniţei.
În acest sens, ar fi util să se realizeze o evidenţă a acestora pentru a se
urmări rezultatele în timp: eficienţa burselor acordate, modul cum beneficiarii
se integrează în viaţa socială, rezultatele obţinite pe plan profesional, aportul
adus societăţii, astfel să nu se considere că acordarea unor sume în urma criteriilor stabilite reprezintă numai un act al prevederilor statutare. Evidenţa şi
popularizarea lor, ar trebui să fie un stimul pentru actualii beneficiari, astfel
încât să se cunoască că scopul burselor şi stipendiilor nu reprezintă numai un
ajutor momentan ci şi o responsabilitate de a da societăţii cât mai mult. Aceasta
ar trebui sa devină o sarcină a Comitetului director.
Sustenabilitatea sistemului de acordare de burse şi stipendii, precum şi
a altor ajutoare este în pericol în viitorul apropiat din cauza diminuării resurselor financiare obţinute din câteva proprietăţi. De aceea se impune cu acuitate din partea Comitetului director găsirea de noi surse pentru obţinerea de
venituri, urmărirea cu stricteţe a cheltuielilor, astfel ca să se asigure şi în viitor
respectarea prevederilor statutare. Este necesar să se insiste la organele locale
pentru acordarea sprijinului în recuperarea proprietăţilor, iar în cazul instanţelor să se vină cu argumente indubitabile privind drepturile U.C.G.N., astfel
ca hotărârile judecătoreşti să ne fie favorabile.
Pe lângă toate acestea, U.C.G.N. trebuie să se confrunte şi cu impozitarea de către stat a burselor acordate. În urma unui control de fond al
Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, Administraţia Judeţeană
a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud, s-a constat că acordarea burselor elevilor şi studenţilor pentru perioada 2011–2015 în sumă de 375.530 lei presupune un impozit pe profit în sumă de 44.937 lei, dobânzi şi penalizări de 10.061
lei. Punctul de vedere al Comitetului director a fost exprimat în contestaţia
depusă, arătându-se că scopul Uniunii este acela de a acorda burse elevilor
şi studenţilor, care însă a fost respinsă. Prin această decizie se ignoră statutul
U.C.G.N., care nu este o organizaţie pentru crearea de profit în vederea impozitării, scopul acesteia fiind de a acorda burse şi ajutoare. Oare bursele acordate
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şi alte ajutoare date de către stat, Consilii judeţene şi locale, O.N.G.-uri, fundaţii
de caritate etc. sunt impozitate? Prin această interpretare falsă, în contradicţie
flagrantă cu prevederile statutare, se creează de la început o situaţie neclară,
care va determina să nu se mai acorde burse pentru a nu se plăti impozit pe
profit.
O astfel de interpretare nu s-a făcut nici în vremurile trecute, când
Administraţia Fondurilor Grănicereşti îşi desfăşura activitatea într-un regim
ostil populaţiei române, când în perioada: „1861–1919 s-au plătit 2977 burse şi
stipendii fără a se impozita” (Lazăr Ureche: „Fondurile grănicereşti Năsăudene
1851–1918”, p. 144, Ed. Presa Clujeană, 2000).
Din cele relatate în această scurtă prezentare a Uniunii Comunelor
Grănicereşti Năsăudene în perioada 1990–2017 rezultă, fără putinţă de tăgadă,
dorinţa şi interesul Comitetului director, iar mai nou al Consiliului director,
pentru îndeplinirea prevederilor statutare, crearea de fonduri prin valorificarea
masei lemnoase din pădurile retrocedate, obţinerea de venituri din alte surse,
concesionări de terenuri, închirieri de clădiri etc., cu o severă disciplină financiară, care să evite cheltuielile inutile, iar veniturile să fie dirijate cu eficienţă,
dovedindu-se prin aceasta că U.C.G.N. este o urmaşă demnă a Administraţiei
Fondurilor Grănicereşti.

THE UNION OF BORDER GUARDS VILLAGES
OF NĂSĂUD DURING 1990–2017
– Abstract –
The paper presents an analysis of the activity of the Union of Border Guards
Villages of Năsăud (Uniunea Comunelor Grănicereşti Năsăudene) since 1990, when it was
established, and until 2017. The association aims to recover the old properties jointly
held by the successors of the border guards of Năsăud, seized in 1948 by the Communist
regime, to revaluate them in educational, social or cultural activities.

L'UNION DES VILLAGES FRONTALIERS DE
NĂSĂUD PENDANT 1990–2017
– Résumé –
Le document présente une analyse de l’activité de l’Union des villages frontaliers de Năsăud (Uniunea Comunelor Grănicereşti Năsăudene) depuis 1990, la date de sa
création, et jusqu’à 2017. L’association vise à récupérer les anciennes propriétés détenues conjointement par les successeurs des gardes-frontières de Năsăud, saisis en 1948
par le régime communiste, pour les réutiliser dans des activités éducatives, sociales ou
culturelles.
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Pr. Maxim (Iuliu-Marius) Morariu, Preoţii năsăudeni şi Astra
(1861–1918), Ed. Charmides, Ed. Argonaut, 2016, 130 p.
Binecunoscut este faptul că între Biserică şi
cultură există o strânsă legătură, slujitorii Bisericii
fiind „ctitori de limbă şi cultură românească”.
Această realitate o întâlnim prezentă şi pe teritoriul transilvănean, unde slujitorii sfintelor altare au
îndeplinit pe lângă misiunea pastorală şi pe aceea de
culturalizare a credincioşilor. Asupra acestui aspect
cultural al misiunii preoţeşti se axează lucrarea ieromonahului Maxim Morariu.
Autorul lucrării este specialist în istorie şi
teologie, are 9 nouă cărţi şi peste 200 de studii şi
articole publicate în prestigioase reviste. Este mereu
prezent în viaţa culturală prin participarea la numeroase conferinţe în ţară şi în străinătate.
Tema tratată de autor este una de istorie
locală şi se concentrează asupra zonei Năsăudului şi a bunei colaborări dintre
preoţimea acestui ţinut cu Asociaţia Transilvană pentru Literatura Română şi
Cultura Poporului Român între anii 1861–1918.
Volumul se deschide cu un Cuvânt de binecuvântare scris de mitropolitul Andrei Andreicuţ, în care se precizează: „În vremurile grele, Astra a avut
pentru transilvăneni un rol spiritual de excepţie. Iar cum preoţii şi dascălii erau
stegarii Astrei se înţelege că, şi-n zona Năsăudului, au făcut acest lucru.
Astăzi, chiar dacă importanţa lucrativă a Astrei nu mai este ca cea de odinioară, ca simbol al luptei de emancipare a neamului, rolul ei este unul de excepţie.
Părintele Maxim Morariu reuşeşte să demonstreze acest lucru şi-l
felicităm”.
Urmează prefaţa semnată de conferenţiar universitar doctor Ana Victoria
Sima, care arată că „perioada aleasă este una de mare încărcătură istorică” (p.
10), iar preoţii năsăudeni, fie uniţi, fie ortodocşi constituie „doar un exemplu din
cei mulţi rămaşi anonimi până astăzi” (p. 11). Concluzia autoarei este că această
carte „onorează pe deplin misiunea cu care a fost investită: aceea de a se constitui
într-un sincer şi modest omagiu adus înaintaşilor săi preoţi” (p. 13).
Lucrarea este structurată în patru capitole. În primul, Preoţii năsăudeni
şi relaţiile lor cu „Astra” de la înfiinţare şi până în 1870 se prezintă modul în care
preoţii din zona Năsăudului s-au implicat în activităţile astriste încă din perioada de început a asociaţiei. Autorul arată că „între Asociaţiunea Transilvană şi
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reprezentanţii Bisericii Ortodoxe şi a celei Unite din zona Năsăudului a existat,
încă de la înfiinţarea celei dintâi, o bună colaborare, aceasta constituind adesea
şi un factor de unitate şi echilibru între persoanele din conducerea instituţiilor
ecleziastice, iar feţele bisericeşti fiind, de multe ori, elemente utile activităţilor
astriste datorită influenţei pe care o aveau, în cadrul comunităţii, şi a rolului lor
culturalizator” (p. 31).
În al doilea capitol, Preoţii năsăudeni şi relaţiile cu „Astra” între anii
1871–1893 se urmăreşte evoluţia relaţiilor dintre preoţimea năsăudeană şi
ASTRA de la prima adunare generală a asociaţiei care a avut loc la Năsăud în
anul 1870 şi până în anul 1893, când din nou s-au întrunit în aceeaşi localitate.
În cel de-al treilea capitol, Relaţiile preoţimii năsăudene cu „Astra” între
anii 1894–1918, cercetătorul se opreşte asupra implicării preoţimii în viaţa
asociaţiei în această perioadă şi arată că „având în vedere puternica legătură
dintre «Astra» şi Biserică, putem spune că cea din urmă a contribuit la buna
funcţionare a celei dintâi” (p. 85).
Ultimul capitol, Preoţii astrişti năsăudeni şi Marea Unire, prezintă activitatea desfăşurată de clericii din zona Năsăudului ca promotori ai ideii de
unitate naţională: „Odată cu evoluţia evenimentelor spre clipa mult aşteptată,
spre înviere, în contextul înfiinţării gărzilor naţionale în Năsăud şi în satele
învecinate, s-au remarcat şi unii clerici. În oraş, preotul Ioan Năşcuţiu a săvârşit
o slujbă de Te-Deum în deschiderea lucrărilor, cu prilejul înfiinţării Gărzii
Naţionale. Ulterior, la 3 noiembrie 1918, între cei aflaţi la conducerea gărzii
locale năsăudene se regăsea vicarul Alexandru Haliţă şi preotul Ion Găzdac,
care s-au remarcat prin calităţile lor organizatorice […]” (pp. 89–90).
În Concluzii autorul susţine: „putem afirma cu certitudine că între preoţimea năsăudeană şi Asociaţia transilvană pentru literatura română şi cultura
poporului român – ASTRA a existat, de la înfiinţarea celei din urmă şi până la
Marea Unire, o strânsă legătură, cele două instituţii colaborând şi contribuind
împreună la creşterea şi afirmarea culturală a ţărănimii nord-transilvănene şi la
înfăptuirea idealului naţional” (p. 98).
Cartea cuprinde şi o anexă care conţine transcrierea a două documente ce
argumentează eforturile şi implicarea clerului în viaţa asociaţiei: Protocol de dtto 5
Decembrie 1893 susceput în şedinţa comitetului pentru aranjarea festivităţilor împreunate cu primirea şi ţinerea adunării generale a Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura
Română şi Cultura Poporului Român de la 22 şi 23 Octo(m)br(i)e n.1893 şi Propunere
pentru „Cartea tinerimei adulte din poporul agricultor” de Greg(oriu) Pletosu.
Volumul părintelui Maxim Morariu se opreşte asupra unei teme importante din istoria ţinutului năsăudean şi autorul, pe baza unor cercetări ample
de arhivă şi a surselor edite, a reuşit o foarte bună prezentare a activităţii preoţilor în cadrul ASTRA din ţinutul năsăudean.
Lucrarea se citeşte cu interes pentru bogăţia informaţiei, iar bucuria
lecturii o dă frumuseţea veşmântului prin care toate aceste informaţii ajung la
mintea şi inima cititorului.

Dr. Călin Emilian Cira
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Mihaela Mehedinţi-Beiean, Concomitent orientali şi occidentali.
Călători nordici şi ruşi despre români (sec. XVII-XIX), vol. I-II,
Argonaut, Cluj-Napoca, 2016.
Lucrarea în două volume a Mihaelei Mehedinţi-Beiean reprezintă o
continuare şi o aprofundare a cercetărilor făcute anterior, la nivel de licenţă,
masterat şi doctorat. Astfel, dacă în teza de licenţă a discutat despre Imaginea
ţărilor nordice la românii transilvăneni în secolul al XIX-lea, în cea de disertaţie
despre Identitate şi alteritate. Patru călători nordici prin spaţiul românesc (sec.
XVII-XIX), tema cercetării de doctorat a fost despre Românii între nordul Europei
şi nordul Asiei. Călători nordici şi ruşi despre poporul român (sec. XVII-XIX).
Prezenta carte este, aşadar, o încununare a eforturilor de cercetare ale
autoarei, desfăşurate pe o durată lungă de timp, o lucrare amplă şi extinsă, care
nu lasă întrebări fără răspuns şi care acoperă foarte multe aspecte referitoare la
tema propusă.
Lucrarea începe, în mod firesc, cu Preliminarii teoretice şi metodologice
(capitolul I), cu clarificarea metodologiei de cercetare folosite, urmate de premisele pe baza cărora autoarea îşi formulează ideile. Acest capitol ni s-a părut
deosebit de util pentru a înţelege concepţia şi strategia de cercetare a autoarei.
Aceasta discută aici despre scrisul istoric, despre relaţia dintre istorie şi timp,
spaţiu, putere politică, ficţiune etc. Aceste aspecte ţin de clarificarea imaginii
„celorlalţi” despre „noi”, de probleme de ordin social şi cultural şi despre cum
se formează imaginea poporului român din perspectiva străinilor călători în
ţara noastră.
Cel de-al doilea capitol, Călători nordici şi ruşi prin spaţiul românesc (sec.
XVII-XIX), debutează cu introducerea unor date foarte interesante: tabele cu
toţi călătorii ale căror însemnări le-a avut autoarea în vedere. Aceste tabele,
care dezvăluie numele călătorului, originea sa, ocupaţia sau profesia şi perioada în care a scris, ne ajută să înţelegem mai bine poziţia în care se afla acel
călător în momentul în care consemna despre Ţările Române.
De altfel, pe parcursul întregii lucrări, accentul cade foarte mult pe înţelegerea motivelor care îi împing pe călători să scrie într-o anumită manieră
despre români. Pe măsură ce avansăm cu lectura, putem observa cum Mihaela
Mehedinţi-Beiean caută să surprindă motivaţia care i-a determinat pe călătorii
dintr-o anumită epocă să scrie despre Ţările Române.
Astfel, în cel de al treilea capitol – Relaţia românilor cu ţările nordice şi
cu Rusia în secolele XVII-XIX văzută prin ochii călătorilor nordici şi ruşi, se discută foarte mult despre războaiele care influenţează raporturile dintre cele
două grupuri de călători şi români. Un alt punct dinspre care autoarea priveşte
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această problematică este cel religios – al patrulea capitol tratând despre Viaţa
religioasă a românilor: între Vest şi Est. Aici se face vorbire despre dogmele religioase, despre sfinţi, culte, icoane, moaşte şi alte lucruri considerate sacre de
către români. Se aduce acest aspect în prim plan deoarece este foarte interesant să vedem cum prezintă străinii toate aceste lucruri şi cum le interpretează
aceştia (având în vedere, mai ales, religia „pravoslavnică” a românilor şi ruşilor,
precum şi diferenţa confesională dintre români şi popoarele scandinave).
Întreaga dezbatere a cărţii are ca finalitate, în ultimă instanţă, compararea celor două grupuri analizate: românii şi străinii. Pe lângă prezentarea
foarte interesantă, cu citate din autorii respectivi, a afirmaţiilor călătorilor nordici şi ruşi despre Ţările Române, autoarea ne oferă o analiză comparată între
grupurile umane analizate, cu luarea în discuţie a foarte multe aspecte legată
de cultură, viaţă socială, mentalitate etc.
În cel de-al doilea volum, se începe discuţia cu capitolul V, intitulat:
Gradul de civilizaţie ca indicator geografic, în care se prezintă spaţiul rural românesc şi mai ales cel urban, cu consideraţii privind influenţa pe care o are „civilizaţia” (sau absenţa acesteia) – străzi, oraşe pavate, cultură şi alte mărci ale unei
civilizaţii înfloritoare – asupra imaginii pe care şi-o fac călătorii străini despre
români. Demersul comparativ al lucrării continuă şi în capitolul VI (De la oriental la occidental), fiind foarte interesant deoarece se compară „cultura noastră”
cu „cultura lor”. Aici se dezvoltă foarte mult partea de comparaţie între societăţi, civilizaţii, moduri de gândire, şi se insistă asupra influenţelor exercitate de
ruşi şi de popoarelor nordice asupra românilor.
Acest al doilea volum se încheie cu un capitol de Concluzii, un capitol
de final pentru întreaga lucrare. În ansamblu, cele două volume oferă o imagine interesantă şi sugestivă a Ţărilor Române în perioada secolelor XVII-XIX,
bazată pe analiza surselor imagologice avute în vedere de autoare. Lucrarea
oferă o analiză remarcabilă a surselor studiate, care sunt prelucrate cu multă
obiectivitate şi pasiune pentru detaliu. Cartea este un elaborat alcătuit cu grijă,
în mod logic, care porneşte discuţia şi o dezvoltă din aproape în aproape, prezentând, la final, o frumoasă imagine a călătorilor nordici şi ruşi despre Ţările
Române şi a modului cum acestea sunt văzute prin ochii lor.

Drd. Iuliana-Maria Ferenţ
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Dumitru Nistor, „Ḑiuarul-meu”. Jurnal de marinar din Primul
Război Mondial. Prin mările Chinei şi ale Japoniei, transcriere,
prefaţă, notă asupra ediţiei şi explicaţii de Mircea Popa, Editura
Ecou Transilvan, Cluj Napoca, 2016.

Cartea pe care urmează să o prezentăm succint reprezintă o interesantă
incursiune în timpul Primului Război şi în viaţa unui ţăran român care, simţind
dorinţa de a călători şi de a vedea lumea, se va înrola în armata Austro-Ungară
şi va pleca la război. Ineditul acestei cărţi constă în relatarea evenimentelor de
către un militar de condiţie ţărănească, Dumitru Nistor. După cum sugerează
chiar titlul, acesta îşi scrie jurnalul, relatând păţaniile sale, povestindu-le unui
public invizibil, cu care comunica prin intermediul rândurilor aşternute de fiecare dată când simţea nevoia.
Profesorul Mircea Popa, intelectual de renume în sfera culturală clujeană, aduce la viaţă jurnalul acestui marinar, publicând cele consemnate în
timpul Primului Război Mondial şi ajutându-ne, prin intermediul prefeţei şi
al explicaţiilor oferite, să înţelegem mai bine universul lui Dumitru Nistor şi
relevanţa celor scrise şi transmise nouă. Profesorul Popa ne ajută să observăm
detaliile surprinse de către marinar în rândurile sale, ne dezvăluie preocupările
sale pentru poezie şi carte şi ne arată cum acest năsăudean este sau se transformă într-un intelectual român prins în vâltoarea războiului.
Critic şi istoric literar, Mircea Popa a publicat, în calitate de unic autor
sau în colaborare, numeroase studii de istorie şi istoria literaturii, ceea ce îi conferă experienţa necesară pentru evidenţierea veleităţilor artistice şi literare ale
marinarului, pe care îl prezintă în această carte. Printre contribuţiile sale anterioare, putem menţiona Sociologia romanului românesc (volum pe care îl coordonează), participă la elaborarea celor şapte volume ale Dicţionarului general al
literaturii române şi alte studii care îi aparţin în totalitate şi în cadrul cărora prezintă pagini de istorie literară românească, de istorie culturală şi chiar pagini
din viaţa unor personaje interesante, de factura acestui Dumitru Nistor din
Năsăud.
În Prefaţa pe care o realizează pentru acest volum, Mircea Popa rezumă
intenţia lui Dumitru Nistor – şi anume aceea de a alcătui un jurnal în care să relateze păţaniile sale şi în cadrul căruia desenează, scrie poezii şi îşi exprimă sentimentele, opiniile şi frustrările. În cadrul aceleiaşi părţi introductive, autorul
ni-l dezvăluie pe năsăudean ca pe un „european cu vederi largi de bun simţ” şi
îi analizează comportamentul şi gândirea, ajungând la concluzia că, Dumitru
Nistor afirmă şi susţine lucruri demne de un adevărat intelectual. Observă ce
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consideră a fi în neregulă cu satul său şi modul cum se construieşte societatea
aici, comparându-le cu ceea ce vede ca marinar pe vaporul „Seine Majestat
Schift Kaiserin Elisabeth” şi din călătoriile prin mările Japoniei şi ale Chinei.
De asemenea, fiind departe de casă şi ducând dorul familiei sale, ajunge să
sufere şi să tânjească după simplul grai românesc; toate acestea îl dovedesc un
adevărat susţinător al românilor şi un militant pentru unirea Transilvaniei cu
România (opinii pe care le afirmă subtil în jurnalul său, dar pe care nu doreşte
să le accentueze, deoarece serveşte pe un vas austro-ungar, iar asemenea opinii
puteau fi interpretate ca un act de trădare).
De asemenea, este evident tonul ironic folosit de autorul jurnalului, mai
ales atunci când relatează lupta formaţiei de marină din care făcea parte împotriva japonezilor; simţul umorului, prezent chiar în cele mai critice momente,
trădează un personaj curajos, care va rezista oricăror greutăţi şi care, în ciuda
condiţiilor grele în care s-a aflat, nu va renunţa niciodată la dorinţa de a se
reîntoarce acasă.
După consideraţiile din Prefaţă, urmează prezentarea notelor critice
ale operei şi a unei note asupra ediţiei unde Mircea Popa precizează datele
tehnice ale manuscrisului, alături de faptul că îl putem regăsi la Biblioteca
Judeţeană „Octavian Goga” din Cluj-Napoca. Mai mult, prezintă normele de
transcriere şi editare, precum şi adaptările pe care le-a făcut, deoarece Dumitru
Nistor foloseşte multe regionalisme şi nu scrie întotdeauna corect, astfel îngrijitorul acestei ediţii (Mircea Popa) corectează anumite cuvinte, pentru a uşura
lectura.
Cartea debutează cu o primă introducere (Introducere (1)), prin intermediul căreia se face trecerea de la spusele îngrijitorului ediţiei, Mircea Popa,
la cuvintele autorului jurnalului, Dumitru Nistor. Acesta începe cu o reflectare asupra tinereţii şi asupra modului cum ne trăim viaţa. În cadrul celei de-a
doua introduceri – Introducere (II) – năsăudeanul se află deja pe meleaguri
îndepărtate, reflectând la viaţa sa şi la modul cum trăiesc oamenii în general.
Introducerea acesta oferă cititorului o imagine de ansamblu asupra modului
cum scrie Dumitru Nistor şi asupra problemelor frecvente care îl preocupă.
Cele două introduceri au rolul de a stabili „atmosfera” jurnalului, de a induce
cititorului starea necesară lecturării conţinutului.
Urmează Despărţirea mea de cătră scumpa vatră părinţască, un capitol care
prezintă decizia tânărului de a se înrola în armată şi plecarea sa din Năsăud,
accentul căzând foarte mult pe despărţirea de mama sa. După o îndelungată
călătorie, Dumitru Nistor va ajunge În Pola – aşa se intitulează următorul capitol
– unde îşi va începe pregătirea ca tunar. În cadrul acestuia capitol observăm
dificultatea personajului nostru de a se acomoda cu noile condiţii; acesta relatează modul cum se desfăşoară zilele, strecurând între rânduri dorul de casă şi
gândul la cei dragi.
Următorul capitol va descrie călătoria pe care o începe năsăudeanul
– Călătoria mea prin Asia întreagă – şi surprinde modul cum se modifică rutina
zilnică a acestuia, dar mai ales locurile pe care le vizitează. Entuziasmul său
cu privire la faptul că, într-un final, va călători spre meleaguri necunoscute,
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aproape estompează faptul că se află pe un vas de război, care în curând va
intra în prima mare conflagraţie mondială.
În cadrul acestei părţi, povestirea marinarului este împărţită în subcapitole, care ne ajută să urmărim călătoria vaporului, dintr-un port în altul:
prima secţiune descrie călătoria De la Pola până la Port-Said, urmând De la PortSaid până la Aden, De la Aden până la Colombo, De la Colombo până la Singapore, De
la Singapore până la Hong-Kong, De la Hong-Kong până la Chefo, De la Chefo până
la Cing-van-Tau, De la Cing-van-Tau până la Chefo, De la Chefo până la Nagasaki,
De la Nagasaki până la Shanghai, De la Shanghai până la Fut-Cheau, De la Fut-Cheau
până la Hong-Kong, De la Hong-Kong până la Amoj, De la Amoj până la Nagasaki,
De la Nagasaki până la Beppu Bungo, De la Beppu Bungo până la Mitshugahama, De
la Mitshugahama până la Itsukushima, De la Itsukushima până la Kobe, De la Kobe
până la Jokohama, De la Jokohama până la Jokaichi, De la Jokaichi până la Toba, De la
Toba până la Kagoshima, De la Kagoshima până la Shang-hai, De la Shang-hai până
la Cing-van-Tau, De la Cing-van-Tau până la Chefo, De la Chefo până la Tsing-Tau.
Ajuns aici, călătoria ia sfârşit, deoarece izbucneşte Primul Război Mondial, iar
vasul „Seine Majestat Schift Kaiserin Elisabeth” va intra şi el în luptă. De aici,
aventura este descrisă în cadrul capitolului Războiul european sau, mai bine zis,
universal.
Prima (şi de altfel singura, după cum reiese din jurnal) bătălie la care
participă românul nostru este de la Kiautschou, descrisă într-un subcapitol în
cadrul acestei părţi. Acesta descrie, pe alocuri ironic, bătălia dintre acest crucişător de război, care va susţine trupele germane din zonă, cu japonezii aflaţi
pe ţărm. După relatarea bătăliei în mod foarte detaliat, marinarii de pe vas vor
fi capturaţi, împreună cu forţele germane terestre şi vor fi ţinuţi prizonieri pe
meleaguri străine până la finalul războiului. Se poate vedea foarte clar, din
modul în care scrie, din poezii, agonia prin care trece românul nostru şi ce efect
distructiv are asupra sa faptul că este ţinut prizonier.
Cartea este finalizată cu o anexă, în care Mircea Popa prezintă câteva
dintre poeziile lui Dumitru Nistor, astfel cititorul poate observa talentul de
care acesta dădea dovadă.
Lucrarea este o lectură plăcută şi poate reprezenta o lecţie de istorie, de
morală, de gândire pentru cititori. Este foarte interesantă deoarece surprinde
Primul Război Mondial din perspectiva unui român de condiţie obişnuită,
ajuns până în mările Chinei şi ale Japoniei şi luat prizonier aici. Citind cele
scrise de el, oricine poate învăţa ceva în plus; chiar şi cel mai bine pregătit
istoric poate surprinde, aspecte inedite ale războiului şi noi perspective asupra
modului în care acesta a afectat vieţile soldaţilor.

Drd. Iuliana-Maria Ferenţ
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Ion Cârja, Dan-Lucian Vaida, Lajos-Loránd Mádly, Dan Prahase
(editori), Un ardelean în Marele război: Albert Porkoláb (1880–1920),
Cluj-Napoca, Editura Argonaut, Editura Mega, 2016, 247 p.
„Războiul este cea mai răspândită formă modernă de terorism”, preciza
medicul şi filantropul italian Gino Strada. Primul Război Mondial va rămâne în
conştiinţa publică drept un teribil flagel pentru omenire. Consecinţele lui sunt
imposibil de cuantificat, chiar şi astăzi, când documentele şi fotografiile nu pot
surprinde în totalitate traumele, suferinţele, abrutizările, frigul, bolile şi foametea îndurate de milioane de victime. Odată cu încheierea păcii, specialiştii
din diferite domenii au încercat să înţeleagă şi să facă cunoscute resorturile
adânci ale unui fenomen extrem de complex şi impresionant prin anvergura
lui. Au fost publicate un număr considerabil de sinteze, monografii, volume
colective, enciclopedii, albume, jurnale, memorii, scrisori şi ediţii de documente
privind Primul Război Mondial. Colective ştiinţifice din Europa, din Asia şi din
Statele Unite ale Americii continuă să descopere şi să valorifice informaţii de
diferite tipuri, aflate în arhive, biblioteci, muzee sau în colecţii particulare.
Cercetătorii din România au analizat numeroase ipostaze ale conflictului, reuşind să reconstruiască tabloul general al evenimentelor şi să readucă
în atenţia publicului unele detalii sugestive din timpul campaniilor militare şi
din spatele frontului. Academia Română şi o serie de alte organizaţii culturale
au demarat manifestări şi programe cu ocazia Centenarului Marii Uniri, preconizate să aibă loc în intervalul 2015–2019. În ultimii ani, interesul mediului ştiinţific autohton a crescut, fiind editate numeroase lucrări pe marginea acestui
amplu subiect1. În multe dintre aceste texte, problematicile respective sunt
abordate din perspective inovatoare, folosind metodologii specifice istoriografiilor occidentale. Specialiştii din ţară trebuie să-şi întoarcă privirile asupra
unor fenomene prea puţin decelate până acum şi nu să cerceteze cu predilecţie
aspectele politice şi diplomatice. De un interes aparte este participarea transilvănenilor la Marele Război, în contextul loialismului dinastic şi al interferenţelor culturale. Unele tematici s-au bucurat în ultima perioadă de mai multă
1

Marele Război în memoria bănăţeană (1914–1919), antologie, ediţie, studii şi note de Valeriu Leu
şi Nicolae Bocşan, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2012; Ioan Bolovan, Gheorghe
Cojocaru, Oana Tămaş (coord.), Primul Război Mondial: perspectivă istorică şi istoriografică, ClujNapoca, Academia Română: Centrul de Studii Transilvane, Presa Universitară Clujeană, 2015;
Ioan Bolovan, Primul Război Mondial şi realităţile demografice din Transilvania: familie, moralitate
şi raporturi de gen, Cluj-Napoca, Şcoala Ardeleană, 2015; Ioan Bolovan, Rudolf Gräf, Harald
Heppner, Oana Mihaela Tămaş (eds.), World War I: The Other Face of the War, Cluj-Napoca,
Presa Universitară Clujeană, Academia Română: Centrul de Studii Transilvane, 2016; Alin
Ciupală, Bătălia lor: femeile din România în Primul Război Mondial, Iaşi, Editura Polirom, 2017.
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atenţie: realităţile demografice, eforturile depuse de femei în spatele frontului
şi în spitalele de campanie, mentalităţile colective, propaganda oficială, situaţia prizonierilor, scrisorile aparent nesemnificative ale ofiţerilor şi soldaţilor,
relatarea evenimentelor militare în manualele şcolare de după 1918 etc. Mai
mult, centrele ştiinţifice şi diverse alte instituţii culturale au organizat o serie
de conferinţe naţionale şi internaţionale, cu o participare notabilă din partea
specialiştilor.
În acest context al comemorării memoriei identitare trebuie plasată
apariţia albumului Un ardelean în Marele Război: Albert Porkoláb (1880–1920),
editat de Ion Cârja, Dan-Lucian Vaida, Lajos-Loránd Mádly şi Dan Prahase.
Contribuţia acestora este cu atât mai meritorie cu cât sunt puţine lucrările
româneşti cu surse vizuale din timpul acestui cataclism militar. Ion Cârja
este conferenţiar doctor în cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca,
Facultatea de Istorie şi Filosofie, şi specialist în istoria ecleziastică (secolul al
XIX-lea), istoria modernă a României şi arhivistică. A publicat numeroase
studii şi contribuţii monografice, singur şi în colaborare2 şi a editat volume
de memorii şi corespondenţă3. Dan-Lucian Vaida este specialist în arheologie,
deţine funcţia de director al Muzeului Grăniceresc Năsăudean, a editat printre
altele un volum de documente despre Batalionul I Grăniceresc de Gardă (1933–
1940). Lajos-Loránd Mádly este cercetător ştiinţific III în cadrul Institutului de
Istorie „George Bariţiu” al Academiei Române; a susţinut o teză de doctorat,
ulterior publicată: Saşii transilvăneni şi autorităţile austriece în perioada neoabsolutistă 1849–1860. S-a remarcat prin activitatea de coeditor al volumelor Mişcarea
naţională a românilor din Transilvania între 1849–1918. Documente (vol. II-VI). Dan
Prahase este muzeograf la Muzeul Grăniceresc Năsăudean şi a publicat, de
asemenea, articole şi studii diverse periodice. Interesul lui Dan-Lucian Vaida
şi Dan Prahase pentru viaţa lui Albert Porkoláb se explică prin faptul că acesta
din urmă s-a născut, s-a format şi a trăit mulţi ani la Năsăud, fiind un exponent al elitei locale. De altfel, este cunoscut ataşamentul comunităţii năsăudene
pentru tradiţiile şi particularităţile acestor meleaguri.
Editorii au depus o muncă notabilă de identificare, clasificare, traducere şi analizare a unui număr atât de mare de fotografii. Scanarea a fost realizată de fotograful Dumitru Rotari. Realizatorii ediţiei au întreprins cercetări
2

3

Câteva din titlurile publicate: Biserică şi societate în Transilvania în perioada păstoririi mitropolitului Ioan Vancea (1869–1892), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007; Biserica
Română Unită la Conciliul Ecumenic Vatican I (1869–1870), (în colaborare cu Nicolae Bocşan),
Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2001; Specific românesc şi confluenţe central-europene.
Profesorului Teodor Pavel la împlinirea vârstei de 70 de ani (coordonator, în colaborare cu Ana
Sima şi Marin Balog), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2012.
Episcopul Ioan Szabó şi Sfântul Scaun. Corespondenţă (1874–1910) (în colaborare cu Daniel
Sularea), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007; Ioan Vancea, Corespondenţă cu
Sfântul Scaun (1865–1890) (în colaborare cu Daniel Sularea), Presa Universitară Clujeană, ClujNapoca, 2007; Memoriile unui ierarh uitat: Victor Mihályi de Apşa (1841–1918), (în colaborare
cu Nicolae Bocşan, Luminiţa Wallner-Bărbulescu), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană,
2009; Ioan Boroş, Memorialistica (împreună cu Valeriu Leu, Nicolae Bocşan, Costin Feneşan şi
Cristian Sabău), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2012.
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la Muzeul Grăniceresc din Năsăud, la Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor
Militare Istorice Piteşti (Fondul Ministerul de Război. Serviciul Personal şi Fondul
Regimentului 81 de Infanterie), la Muzeul Judeţean Argeş şi în Arhivele Militare
din Viena. Imaginile se află în prezent în Colecţia „Porkoláb” a Muzeului
Grăniceresc Năsăudean. Profesoara Dana Lupoaie din Năsăud, nepoata
Helenei Scridon, a fost cea care a donat fotografiile şi cărţile poştale.
Remarcăm claritatea expunerii şi caracterul riguros al documentării, în
încercarea de a reconstrui contextul social şi militar în care s-a afirmat Porkoláb.
În Introducere (p. 7–27) sunt prezentate numeroase informaţii despre Năsăudul
celei de a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea şi prima jumătate a secolului
al XX-lea. Este semnalată ambianţa multiculturală a regiunii şi circumstanţele
social-confesionale în care s-a format viitorul ofiţer.
Albumul amintit face parte dintr-o categorie aparte de surse istorice4.
Fotografiile surprind anumite secvenţe din viaţa protagoniştilor, care nu pot
fi cunoscute doar prin interpretarea documentelor sau a memoriilor. Istoricii
preocupaţi de cotidian, antropologii, arheologii, sociologii şi istoricii de artă
au remarcat de multă vreme importanţa imaginilor ca documente ale trecutului. Vizualul a ajuns în centrul cercetărilor unor specialişti din Occident şi
Europa Centrală, care au constatat cum diversele tipuri de imagini reflectă simbolistica unei epoci, modele vestimentare, arhitectura, viaţa de familie, loisirul,
sentimentele lăuntrice ale unor personaje prea puţin cunoscute, obiceiurile şi
statutul social etc. Astfel au fost implementate metode inovative şi rodnice de
analiză a miniaturilor medievale, a frescelor, picturilor, gravurilor, vedutelor
şi fotografiilor5.
Tânărul ofiţer din Năsăud a lăsat în urma lui 308 fotografii grăitoare din
anii 1903–1919, organizate tematic şi purtând amprenta spiritului de observaţie
al autorului. Acestea conţin imagini elocvente aproape numai de pe frontul
din Galiţia, dar şi din Italia. Instantaneele ilustrează trăirile interioare ale soldaţilor şi ofiţerilor, relaţiile interumane, condiţiile din taberele militare, activităţile cotidiene, distrugerile provocate de război în Italia (fotografiile 274–276
şi 278–279), amplasamentele ofensive şi defensive, armamentul şi uniformele
militare, vizitele oficiale (Carol de Habsburg-Lorena, moştenitorul tronului
imperial, şi feldmareşalul principe Leopold de Bavaria), viaţa cenuşie şi disciplinată a cazarmelor, clima capricioasă etc. Sunt surprinse doar în mică măsură
eforturile, tensiunile şi suferinţele specifice unei tabere militare, precum şi
4

5

Merită semnalate lucrările: Antonella Astori, Patrizia Salvadori, Istoria ilustrată a Primul
Război Mondial, Bucureşti, Editura Rao, 2005; Marius Cristea, Smaranda Cutean, Memorie şi
onoare. Românii în primul război mondial. Album. Volum dedicat aniversării a 90 de ani de la Marea
Unire de la 1 decembrie 1918, Alba Iulia, Editura Altip, 2008; Carol Bereczky, Album cu fotografii din Primul Război Mondial. Album mit Fotos aus dem Ersten Weltkrieg. Elsö-Világháborús
fénykép-albuma. World War I. Photos Album, Frontul Democrat al Germanilor din Judeţul CaraşSeverin, Asociaţia Germană de Cultură şi Educaţie a Adulţilor Reşiţa, Reşiţa, Editura „Banatul
Montan”, 2014.
O parte din ampla bibliografie dedicată acestui subiect: W. J. T. Mitchell, Iconology: Image, Text,
Ideology, Chicago, University of Chicago Press, 1987; David Freedberg, The Power of Images:
Studies in the History and Theory of Response, Chicago, University of Chicago Press, 1991.
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dinamismul confruntărilor, fiind mai degrabă dovada unei coexistenţe aparent
fericită. Porkoláb încearcă, împreună cu camarazii lui, să-şi reclădească universul de acasă inclusiv prin denumirea conferită unei tabere din Galiţia: „Uj
Naszód” (Noul Năsăud). Poate fi privit acest gest ca o încercare de umanizare a
condiţiilor de război? Este evident că realizatorul acestor valoroase documente
vizuale a dorit să eternizeze şi să păstreze în memorie în special clipele fericite,
relaţiile amiabile cu ceilalţi soldaţi şi ofiţeri (fotografiile 204 şi 252–260), doar
latura pozitivă a acelor ani sângeroşi şi plini de durere6. Ori cenzura l-a oprit să
prezinte ororile şi vicisitudinile de pe front? Istoria Regimentului de Infanterie
k.u.k. nr. 63 Bistriţa, în care a fost înscris Porkoláb, poate fi mai bine cunoscută prin aceste surse preţioase, pline de detalii interesante pentru specialişti.
O altă categorie de fotografii este cea care dezvăluie episoade din comunitatea
năsăudeană, din relaţiile cu Helena Scridon, diverse rude şi apropiaţi. Merită
consemnată prezenţa academicianului, arhivistului şi istoricului Virgil Şotropa
în cercul de prieteni ai lui Porkoláb.
O mare parte dintre cărţile poştale au fost adresate Helenei Scridon.
Acestea oglindesc afecţiunea deosebită dintre cei doi şi sentimentele care-i
animau. O dovadă a apropierii care le-a marcat existenţa sunt cuvintele Helenei
când vede o fotografie recentă cu el: „Slavă Domnului, eşti sănătos, asta e cel
mai important. Bietul de tine, dragă Albert, trebuie să fi avut acolo zile înspăimântătoare dacă părul tău a devenit cărunt. Doamne, când se vor termina toate
astea!” (p. 26–27). Tânăra menţionează adesea detalii legate de sănătatea celor
de acasă (Olga Kronenfeldt), pentru a-l apropia pe ofiţer de grijile şi de climatul
familial din Năsăud.
Albert Porkoláb s-a născut în Năsăud la 19 mai 1880, în familia lui Carol
Porkoláb şi Luiza, născută Steinbach. Tatăl lui a murit când avea doar trei ani,
dar au fost sprijiniţi de familia arhitectului Johann Goldschmidt. Naşii lui au
fost Frederich Goldschmidt şi Ida Popp. A avut ca profesor de limba română
şi cea maghiară pe Gavrilă Scridon. Ajunge să vorbească perfect germana şi
româna, iar graiul maghiar doar pentru cerinţele militare. Urmează studiile
primare şi gimnaziale în oraşul natal. În anul 1892 moare mama lui, iar peste
şapte ani absolvă Şcoala de cadeţi de infanterie de la Budapesta. Este sublocotenent în cadrul Regimentului de Infanterie nr.63 din Bistriţa. Încă dinainte
de 1914, Porkoláb s-a îndrăgostit de Helena Scridon (1886–1978), fiica profesorului Gavrilă Scridon din Năsăud, cu care a dorit să se căsătorească. A activat o
perioadă într-o garnizoană din Bosnia-Herţegovina. În timpul Marelui Război,
tânărul ofiţer din Năsăud a luptat pe mai multe fronturi: în Serbia, în Galiţia, în
nord-estul Italiei şi în nord-estul Franţei7. În 1916 este numit căpitan, iar ulte6

7

La Virgil Curta, Growing with the War. A Romanian Volunteer on the Austrian-Italian Front 1915–
1917, Cluj-Napoca, Argonaut Publishing House, 2006, sunt fotografiate şi scene de război.
Mai multe despre participarea românilor din Transilvania la război, vezi Liviu Maior, Români
în armata habsburgică. Soldaţi şi ofiţeri uitaţi, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2004 şi Doi ani mai
devreme: ardeleni, bucovineni şi basarabeni în război: 1914–1916, Cluj-Napoca, Şcoala Ardeleană,
2016. Pentru mai multe informaţii despre armata austro-ungară, merită consultată lucrarea lui
J. S. Lucas, Austro-Hungarian Infantry 1914–1918, Londra, Almark, 1973.
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rior maior. După finalizarea conflagraţiei, solicită transferul în armata română,
în cadrul Regimentului 81 de Infanterie din Dej8. Susţine că este român şi că
„[…] acasă am vorbit numai româneşte şi aşa sunt crescut”. În spatele acestei
afirmaţii probabil că nu vom găsi adevărul, ci dorinţa de a-şi continua cariera
militară. Odată cu schimbarea steagului şi a uniformei, a fost ridicat la rangul
de locotenent-colonel. Sănătatea lui a fost puternic afectată de bolile care au
însoţit războiul: gripa spaniolă şi laringita. Începând din 20 august 1919 a
fost trecut în disponibilitate, însă igiena precară de pe front şi condiţiile dure
impuse de război i-au afectat sănătatea definitiv. La data de 18 februarie 1920
moare la Cluj, din cauza problemelor respiratorii, fără a mai avea şansa de a
vedea transformările de profunzime apărute în societatea transilvană.
Volumul prezentat mai sus cuprinde un univers uman complex, greu
de descifrat. Deşi au fost remarcate numeroase elemente din viaţa ofiţerului
năsăudean şi a camarazilor lui, o serie de întrebări noi au apărut: Care este
motivul din spatele acestei dorinţe de a imortaliza crâmpeie din viaţa de pe
front? De ce şi-a gândit astfel imaginile? Cine sunt soldaţii şi ofiţerii din anturajul lui? Care dintre ei au supravieţuit până după sfârşitul conflagraţiei? Ce
trăiri şi evenimente dezvăluie sau maschează aceste surse vizuale?
În urma examinării amănunţite a mărturiilor vizuale, a diverselor fragmente din parcursul militar al lui Albert Porkoláb, putem să-i schiţăm portretul
fizic şi moral. Apropierea de activităţile cotidiene şi de sentimentele trăite pe
front reprezintă calităţi evidente ale acestui album. Vieţile multora dintre soldaţii şi ofiţerii din Primul Război Mondial au fost uitate în întregime, fără a se
bucura de o moştenire atât de expresivă. Aceste clişee ţin locul unor memorii,
dezvăluind numeroase trăsături ale protagonistului: privirea inteligentă şi
iscoditoare, charisma cuceritoare, ţinuta mereu demnă şi personalitatea deschisă, prietenoasă. Circumstanţele dezumanizante ale războiului şi-au pus
amprenta asupra sănătăţii lui Porkoláb: din 1917 apare îmbătrânit, profund
marcat de pierderea unor camarazi şi de lipsurile copleşitoare. Destinul tragic
al ofiţerului năsăudean ilustrează drama sfâşietoare a unei generaţii, victima
politicianismului obtuz şi a imperialismului redundant.

Drd. Marian Horvat

8

Regimentul a fost înfiinţat la 1 februarie 1919, în cadrul armatei ardelene, din nucleele gărzilor
naţionale române. Această unitate îl avea ca patron spiritual pe Sfântul Gheorghe şi comandant pe colonelul Diviziolli Carol, nobil sas originar din Orăştie şi fost ofiţer al armatei austroungare. În martie 1919, regimentul număra 2294 de militari. În acest sens, de consultat George
Mânzat, Monografia oraşului Dej, Bistriţa, Tipografia Naţională G. Matheiu, 1926, p. 275–283.
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Ion Cârja, Dan-Lucian Vaida, Lajos-Loránd Mádly, Dan Prahase
(editori), Un ardelean în Marele Război: Albert Porlolab (1880–1920),
Editura Argonaut, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2016, 247 p.
Comemorarea, în acest interval, a centenarului Primului Război
Mondial, a determinat, în spaţiul românesc, şi nu numai, apariţia unor opere
interesante dedicate acestei tematici, sau anumite restituiri istoriografice importante1. Nici zona Năsăudului, la care ne vom referi în paginile următoare, nu
a făcut excepţie2. În cuprinsul unor studii sau articole, sau chiar în cel al unor
1

2

Iată câteva dintre cele mai importante titluri: Mihai-Octavian Groza, Senatul Militar Român
Central al Ofiţerilor şi Soldaţilor din Viena (31 octombrie–27 noiembrie 1918), Editura Argonaut,
Cluj-Napoca, 2015; Valeriu Leu, Nicolae Bocşan, Mihaela Bedecean, Marele Război în memoria
bănăţeană (1914–1919), volum I-III, Presa Universitară Clujeană/Centrul de Studii Transilvane,
Cluj-Napoca, 2012, 2013, 2015; Ioan Bolovan, Gheorghe Cojocaru, Oana Mihaela Tămaş (coordonatori), Primul Război Mondial. Perspectivă istorică şi istoriografică, Cluj-Napoca, Centrul de
Studii Transilvane/Presa Universitară Clujeană, 2015; Sebastian Stanca, Contribuţia preoţimii
române din Ardeal la războiul pentru întregirea neamului (1916–1919), ediţie, studiu introductiv,
note şi indici de Mihai-Octavian Groza si Mircea Gheorghe Abrudan, Cluj-Napoca/Deva,
Editura Argonaut/Editura Episcopiei Devei şi Hunedoarei, 2015; Marius Cristea, Smaranda
Curtean, Memorie şi onoare. Românii în Primul Război Mondial – Album. Volum dedicat aniversiării a 90 de ani de la Marea Unire din 1 Decembrie 1918, Editura Altip, Alba-Iulia, 2008; IuliuMarius Morariu, „The French Benedictine monasticism during the First World War. Case
study:The Abbey189 of Saint Benoit from En Calcat”, Studia monastica, LIX, No. 1, Barcelona,
2017, pp. 189–196; Claudiu Cotan, „Romanian Orthodox Priests on the World War I Fronts”,
în Dialogo Journal, III (2016), Issue 1, pp. 265–275.
Iată câteva dintre cele mai importante şi mai recente titluri dedicate acestei tematici, ce
poartă semnătura unor cercetători autohtoni: Florin Vlaşin, Dorin Dologa, „Locuitori din
Năsăud participanţi la Primul Război Mondial”, în Arhiva Someşană, Seria a III-a, XIII (2014),
pp. 99–115; Dorin Dologa, „Locuitori din Romuli participanţi la Primul Război Mondial”,
în Arhiva Someşană, Seria a III-a, XIV (2015), pp. 87–93; Idem, „Locuitori din Salva participanţi la Primul Război Mondial”, în Arhiva Someşană, Seria a III-a, XIV (2015), pp. 97–107;
Idem, „Locuitori din Mocod participanţi la Primul Război Mondial”, în Arhiva Someşană,
Seria a III-a, XV (2016), pp. 99–108; Florin Vlaşin, „Locuitori din Coşbuc participanţi la Primul
Război Mondial”, în Arhiva Someşană, Seria a III-a, XIV (2015), pp. 109–116; Idem, „Locuitori
din Runcu Salvei participanţi la Primul Război Mondial”, în Arhiva Someşană, Seria a IIIa, XIV (2015), pp. 109–116; Iuliu-Marius Morariu, „O mărturie din Ţara Năsădului despre
Primul Război Mondial – jurnalul colonelului Anchidim Şoldea”, în vol. „Sebeş, timp regăsit
... Lucrările Conferinţei „100 de ani de la declanşarea Primului Război Mondual. Contribuţia sebeşenilor la război şi Marea Unire” (5 decembrie 2014), coord. Rodica Groza, Editura Emma Books,
Sebeş, 2014, pp. 87–95; Idem, „Urmări ale Primului Război Mondial în localitatea Salva, judeţul Bistriţa-Năsăud: orfani şi văduve de război”, în rev. Astra Salvensis, anul II, nr. 4, Salva,
2014, pp. 81–84; Idem, „Imaginea Primului Război Mondial reflectată în cântecele funebre din
zona Năsăudului”, în Astra Sabesiensis, nr. 2, Sebeş, 2016, pp. 47–54; Idem, „Imaginea Primului
Război Mondial reflectată în folclorul din zona Năsăudului”, în Doru Sinaci, Emil Arbonie

https://biblioteca-digitala.ro

RECENZII

volume, s-a readus în atenţie personalitatea unor oameni care s-au remarcat în
cadrul conflagraţiei, sau s-a evaluat activitatea lor.
Unul dintre cei despre care nu s-a scris până acum a fost ofiţerul Albert
Porkolab. Prin grija domnilor Ion Cârja, Dan-Lucian Vaida, Loránd Mádly şi Dan
Prahase, dintre care, cel dintâi e cadru universitar al Facultăţii de Istorie şi Filosofie
de la Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, cel de-al doilea şi cel din urmă,
sunt membri ai colectivului Muzeului Grăniceresc Năsăudean, iar cel de-al treilea
e cercetător al Institutului „George Bariţiu” din capitala Transilvaniei, fostul ofiţer
năsăudean de origine germană, trecut în anul 1918 în rândurile Armatei Române,
cunoaşte acum o frumoasă restituire biografică, cu valenţe sinestezice.
Amplul şi interesantul studiu introductiv (pp. 7–27), semnat de coordonatori, în cadrul căruia sunt prezentate principalele repere din viaţa lui Albert
Porkolab, pigmentate cu repere genealogice, dar şi cu incursiuni în istoria zonei
Năsăudului, pune în evidenţă ineditul carierei şi a biografiei sale:
„Cariera militară a lui Albert Porkolab nu este una care să exemplifice
şi să ilustreze epopeea glorioasă a armatei române în Primul Război Mondial,
dimpotrivă personajul propriu-zis, care a făcut războiul cu grad de căpitan şi
apoi de maior, în regimentul de infanterie k. u. k. nr. 63 din Bistriţa, a combătut în tabăra potrivnică a celor care au luptat pentru România Mare. După
încheierea războiului şi unirea Transilvaniei cu Vechiul Regat român, se va
transfera în armata română, unde va primi gradul de locotenent colonel, un
exemplu deloc singular de ofiţer al armatei austro-ungare care, după 1918, a
ales să treacă sub stindard român” (p. 7).
Studiul introductiv este urmat de o notă asupra ediţiei (pp. 31–32), în
care editorii descriu documentele prezentate, menţionând sursele folosite şi
aducând mulţumiri celor care i-au ajutat în demersul întreprins, de o amplă
secţiune, conţinând 284 de fotografii (pp. 35–198), intitulată: „Pentru împărat şi
patrie”. Albert Porkolab pe front (1914–1918), de un itinerariu sentimental ilustrat
(pp. 201–215), ce conţine 22 de fotografii legate fie de viaţa amoroasă a ofiţerului, fie de relaţiile lui familiale, şi de o secţiune de corespondenţă cu cei de
acasă (pp. 219–241), ce conţine 50 de cărţi poştale sau scurte telegrame, adresate în diferite momente din viaţă celor dragi.
Volumul, conceput ca un album, acompaniat însă de un frumos studiu
introductiv, de o notă a editorilor şi legende ale fiecăruia dintre elemente, se constituie într-o frumoasă cercetare ce readuce în atenţia cititorului şi a mediului istoriografic personalitatea ofiţerului năsăudean, Albert Porkolab, însă nu într-o manieră
de un ştiinţific arid, aşa cum adesea ne-au obişnuit cercetările de până acum, ci întrun mod interesant, dinamic, cu valenţe de-a dreptul sinestezice, fapt pentru care nu
putem decât să felicităm colectivul editorial şi să sperăm că, în anii comemorativi
rămaşi, zona Năsăudului va beneficia de cât mai multe astfel de iniţiative.

Drd. Maxim (Iuliu-Marius) Morariu
(coord.), Administraţie românească arădeană. Studii şi comunicări din Banat-Crişana, vol. IX, col.
„Slaviciana- Serie nouă”, Vasile Goldiş University Press, Arad, 2014, pp. 587–594.
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Macedon Pop, Vicarii năsăudeni, editori Adrian Onofreiu, Lucian
Vaida, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2014, 236 p.
La mai bine de un secol şi trei decenii de la publicarea, sub formă de
broşură, a biografiilor vicarilor năsăudeni, lucrarea a cunoscut, în anul 2014,
o reeditare, întocmită în conformitate cu toate canoanele ştiinţei contemporane. Rod al strădaniei istoricilor Adrian Onofreiu, de la Direcţia Judeţeană
Bistriţa-Năsăud a Arhivelor Naţionale şi Lucian Vaida, directorul Muzeului
Grăniceresc Năsăudean, ediţia face parte din demersul mai amplu întreprins
de cel dintâi cu scopul restituirii biografiei şi operei lui Nestor Şimon, istoric
al locului, jurist şi secretar, pentru mai multe decenii, al Fondurilor Grănicereşti
năsăudene.
Cititorul ar putea fi derutat de faptul că o lucrare ce poartă semnătura
lui Macedon Pop, el însuşi canonic şi apoi vicar greco-catolic al Rodnei, poate fi
considerată o restituire istorică a operei unui alt cercetător – Nestor Şimon. De
fapt, există o logică în tot acest demers întrucât, cei doi editori au ales pentru
readucerea în atenţia cititorilor o variantă a lucrării ce conţine bogate adnotări
şi completări aparţinând celui din urmă1, importante atât pentru înţelegerea
contextului în care se desfăşoară anumite fenomene, cât şi pentru valoarea lor
ştiinţifică.
Volumul beneficiază, de asemenea, şi de un studiu introductiv semnat
de către conferenţiar universitar dr. Ion Cârja, de la Facultatea de Istorie şi
Filosofie din Cluj-Napoca (pp. 7–31), în cadrul căruia, realizează o amplă incursiune în istoria zonei şi prezintă atât aspecte privitoare la contemporaneitatea
autorului principal, cât şi elemente privitoare la receptarea demersului său,
familiarizându-l pe cititor cu ceea ce urmează.
Partea isagogică şi cea care conţine precizările de natură editorială sunt
urmate apoi de lucrarea propriu-zisă, segmentată în cele câteva cuvinte introductive ale autorului (pp. 39–42), de completările lui Nestor Şimon, care oferă
1

După cum ei înşişi mărturisesc în nota asupra ediţiei: „În reproducerea scrierii lui Macedon
Pop s-a folosit broşura de sine stătătoare, între ale cărei coperţi se află atât textul original
complet, cât şi o „Precuvântare” a lui Maxim Pop. În continuare, au fost intercalate substanţialele completări datorate lui Nestor Şimon. Intervenţiile lui Nestor Şimon la textul de bază
pot fi întâlnite pe tot cuprinsul capitolelor I-VI, fiecare rezervat unuia din următorii vicari
năsăudeni: Ioan Para, Halmagy, Ioan Nemeş, Ioan Marian, Macedon Pop şi Anchidim Pop.
Capitolul VII, dedicat vicarului Grigore Moisil, ce conţine şi o autobiografie a vrednicului
prelat, a fost înlocuit în totalitate de către Nestor Şimon. Ca urmare, în paginile curente s-a
acordat o atenţie specială pentru precizarea părţilor de text introduse de către Nestor Şimon”.
Adrian Onofreiu, Lucian Vaida, „Notă asupra ediţiei”, în Macedon Pop, Vicarii năsăudeni, ed.
Adrian Onofreiu, Lucian Vaida, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2014, pp. 33–34.
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cititorului detalii interesante cu privire la istoria zonei (pp. 42–51) şi de medalioane biografice dedicate vicarilor: Ioan Para (pp. 52–56), Halmagyi (pp. 57–60),
Ioan Nemeş (pp. 60–88), Ioan Marian (pp. 89–118), Macedon Pop (pp. 119–169),
Anchidim Pop (pp. 170–182) şi Grigore Moisil (pp. 182–236), cea din urmă adăugată de către mai-sus pomenitul jurist. În realizarea acestor prezentări biografice, autorul, sau, mai bine zis, autorii, se folosesc de documente provenite
din diferite fonduri arhivistice, dar şi de alte surse. Şansa de a fi contemporan
cu o parte dintre cei care i-au cunoscut pe unii dintre vicari este valorificată de
către Macedon Pop, care realizează adesea şi investigaţii similare cu cele întreprinse astăzi de către cercetătorii din spaţiul istoriei orale. Iată, de exemplu,
cum explică ei starea melancolică care-l caracteriza pe cel de-al doilea vicar
năsăudean prin intermediul mărturiilor celor care l-au cunoscut:
„De la bătrâni şi în specie, de la des amintitul învăţător, am auzit cum că
melancolia, despre care am zis mai sus, i-a cauzat-o o soră a sa ce o ţinea
lângă sine, care fiind impregnată (însărcinată, gravidă) de un Pantelimon
Vasilichi, a şi născut un prunc nelegiuit. Această întâmplare atâta a necăjit pe
vicar, care era un om piu şi religios, cât plângea în casă ore întregi şi nu voia
a vorbi cu nime. Se zice că amintitul Vasilichi a fost corupt cu bani de către
intriganţii şi inamicii vicarului, ca să înşele pe biata fetiţă.
Această faptă ruşinoasă s-a putut uşor întâmpla, fiindcă acela era un om fără
morală şi caracter, uns cu unsoare de drac; a fost pedepsit de mai multe ori cu
nuiele pentru falsificare de subscrieri şi în specie pentru că scria numele ofiţerilor pe paşapoartele, ce le dă el grănicerilor, ca să poată merge în Moldova;
iar uneori a fost pedepsit şi cu beţe, măsurându-i-se câteodată şi câte 100.
L-am îngropat eu în anul 1848 în etate de aproape 87 de ani, după cum mi-a
spus el în vara anului aceluia” (p. 59).

Interesant în spaţiul expunerii este,de asemenea, pe lângă aportul documentar şi investigaţia multilaterală, şi modul complex de redare a personalităţii unora dintre vicari. Istoriografia bisericească contemporană ne-a obişnuit
adesea cu restituiri biografice realizate într-o manieră aproape encomiastică, cu
portrete ce descriu într-o manieră de-a dreptul aghiografică oameni importanţi
ai trecutului bisericii. În secolul al XIX-lea însă, Macedon Pop nu se ruşina să
prezinte atât calităţile celor investigaţi, cât şi defectele lor. Bunăoară, după ce
prezintă activitatea lui Ioan Nemeş, arătând cât de învăţat era2 şi ce contribuţii
importante a avut în organizarea administrativă a vicariatului3, el reliefează, în
chip sistematic, şi defectele lui:
2

3

„Acest bărbat bisericesc a avut o capacitate rară, a fost versat nu numai în ştiinţele teologice,
ci şi în alţi rami (alte ramuri) ale ştiinţelor. El vorbea limbile patriei (a se înţelege limba germană, cea maghiară şi cea română, n. n.), limba latină, italiana şi franceza. Aceasta din urmă o
învăţase mai ales în Franţa, unde petrecu mai mult timp, ca captiv (sic!). Aceste ştiinţe şi experienţa câştigată ca capelan (sic!) de regiment, lucefera capace (îl făceau apt, n. ed.), de a face şi
întreprinde în cele bisericeşti multe bune, cum şi de a mijloci pentru preoţi multe scutinţe şi
mijloace de subzistenţă” (p. 61).
În chip rezumativ, acestea erau următoarele: „1. A introdus în toate parohiile matricule, care
lipseau. 2. A mijlocit porţiuni canonice pentru preoţi, parte din sesiunile vacante, rămase fără
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„a) A fost un om de natură de tot capricios şi contumace (încăpăţânat, n. ed.),
în apărarea părerilor sale; nu ceda el nimănui, să fi fost acela ori cine, chiar şi
episcopului său se opunea în multe ori şi de la acesta a căpătat în mai multe
rânduri aspre esprobări (dezaprobări, n. ed.).
b) Egoist; numai ce făcea dânsul era bine, orice făcea şi lucra altul, nu-i plăcea.
c) Plecat la ceartă pentru toate nimicurile. Aceasta a fost cauza ce, cu mai
mulţi oficiali militari a avut certe şi conflicte personale, ba cu unii a venit
până la cele fizice ...
d) Cu preoţii, cantorii, feţii şi curatorii bisericeşti a fost de tot dur, cerând
de la dânşii o subordonare militară oarbă. Aceştia, ca foşti soldaţi, nici i-au
renegat-o – deşi pe unii preoţi i-a ţinut în arest cu săptămânile – afară de
preotul Pantelimon din Zagra, care după ce a şezut câteva săptămâni în
şopru – acesta era locul deţinerii – pierzându-şi pacienţia, când a ieşit odată
vicarul din casă, a voit să îl lovească cu un lemn în cap, ce i s-ar fi şi întâmplat,
de nu s-ar fi băgat cu grabă în casă ...” (p. 83).

Aşadar, din perspectiva modului ambivalent de redare a chipurilor
celor prezentaţi, Macedon Pop oferă un model chiar şi pentru istoricii bisericeşti contemporani. Model este acesta şi prin faptul că, atunci când prezintă
propria sa activitate, preferă ca, după o prezentare succintă a principalelor
aspecte ale ei, să ofere documente care să o justifice. Prin includerea unui
medalion ce-i este dedicat lui, el reuşeşte de asemenea să transforme lucrarea
într-o piesă unicat a genului, ce reuneşte deopotrivă investigaţia istorică, ce
apelează la surse şi valorifică un suport documentar important, cu istoria orală
şi autobiografia4 (pasaje din cadrul acestui gen, aparţinând atât autorului cât şi
lui Grigore Moisil, fiind prezente în carte).

4

erezi, parte din teritoriile comunale. 3. A mijlocit regularea remuneraţiunii pentru catechetul
de la şcolile normale din Năsăud, 150 florini şi pentru preotul din Romuli, 150 florini, valută
vieneză. 4. A stăruit pentru edificarea de case parohiale în anii cei dintâi, însă a putut înfăptui
puţin în această privinţă, căci însuşi preoţii au fost în contra şi au instigat atât pe comandanţii
de companie, cât şi pe poporeni, pentru că dânşii aveau casele lor proprii şi aveau teama că –
fiind case parohiale – vor căpăta parohiile alţii şi nu feciorii sau ginerii lor ...” (p. 62).
Iată cum îşi descrie propria sa activitate, subliniind deopotrivă plusurile şi minusurile ei: „1.
Precum predecesorii mei, aşa şi eu m-am străduit, mai cu seamă cu ocaziunea vizitaţiunii
canonice, ţinute, din cauze lesne de aflat numai în duminici şi sărbători, a aduce pe comune,
ca să edifice case parohiale, singurul mijloc de a emancipa parohiile de preoţi ignoranţi; ci
nu mi-a succes numai în Sângeorgiu, Sântioana, Gledin şi Morăreni, şi aşa şi eu am fost silit
a recomanda la preoţie, respectiv la învăţarea teologiei, de cursul inferior, pe unii cu purtare morală, ci numai cu absolvirea claselor normale. 2. Fiind în toate comunele bisericile
mici şi de lemn, m-am nizuit (străduit, n. ed.), a aduce pe comune, ca să edifice biserici după
gustul timpului modern, de materia solidă: ci nu mi-a succes, fără numai în Leşu şi Tiha, la
ce a contribuit şi zelul neobosit al parohilor Anton Mălai şi Grigore Moisil. S-a edificat şi în
Gledin, ci de lemn, fiindcă de şi am întrebuinţat toate mijloacele spre a aduce pe comună la
edificare materia solită, totuşi rămaseră fără efect.... 3. În anul 1848, luna lui Mai, 13, mijlocind
episcopii români de la înaltul regim ţinerea unui congres naţional la Blaj, spre a-şi descoperi
postulatele sale. m-am dus şi eu pe spesele mele proprii. După reîntoarcere, înţelegând de la
mai mulţi bărbaţi demni, cum că grănicerii ar avea dorinţa de a ţine o conferinţă în Năsăud
spre a-şi descoperi gravaminele (doleanţele, cererile, n. ed.) lor şi a cere uşurarea, am mijlocit
prin comandamentul de regiment, Baron Iovich, de la comandantul trupelor împărăteşti din
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Lucrarea lui Macedon Pop se constituie aşadar, după cum se poate
vedea, într-o cercetare importantă, valoroasă deopotrivă pentru istoria
Năsăudului cât şi pentru cea a Transilvaniei în general. Scoliile lui Nestor
Şimon, valoroase deopotrivă prin completările aduse şi prin sursele documentare lămuritoare pe care acesta le oferă, aduc şi ele un mare plus cercetării.
Readucerea ei în atenţia circuitului istoriografic contemporan, într-un limbaj
adaptat cititorului de astăzi (cu explicaţii subsidiare şi note editoriale bogate),
face cinste celor doi editori deja cunoscuţi în peisajul cultural local şi cel naţional prin lucrările publicate anterior5 şi va constitui, sperăm, debutul unui
demers mai amplu de restituire a istoriei şi personalităţilor acestui colţ de ţară
important pentru spaţiul ardelean şi românesc în general, cunoscut adesea şi
sub numele de „patria academicienilor”.

Drd. Maxim (Iuliu-Marius) Morariu

5

Ardeal, Baron Puchner, ţinerea acelei conferinţe, la care au fost de faţă prezenţi reprezentanţii
tuturor comunelor, mai mulţi preoţi şi subofiţeri” (pp. 120–121).
Iată câteva dintre cele mai importante titluri ce poartă semnătura lor: Adrian Onofreiu,
Districtul Năsăud (1861–1876), col. „Documente, istorie, mărturii”, Editura Argonaut, ClujNapoca, 2010; Adrian Onofreiu, Viorel Rus (ed.), Personalităţi din graniţa năsăudeană – contribuţii documentare, col. „Documente, istorie, mărturii”, Editura Argonaut, Cluj-Napoca,
2009; Adrian Onofreiu, Ana Maria Băndean, Prefecţii judeţului Bistriţa-Năsăud (1919–1950;
1990–2014) – ipostaze, imagini, mărturii, Editura Charmides, Bistriţa, 2014; Nestor Şimon,
Dicţionar toponimic, ed. Adrian Onofreiu, Mircea Prahase, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca,
2007; Adrian Onofreiu, Mircea Gelu Buta (ed.), Nestor Şimon – restituiri, Academia Română/
Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2012; Vasile Lechinţan, Adrian Onofreiu, Mircea
Prahase (coord.), Fabricat în Runcu Salvei – aspecte monografice, Editura Eikon, Cluj-Napoca,
2013; Ioan Bolovan, Adrian Onofreiu, Viorel Rus, Familiile din Năsăud în anul 1869 (contribuţii de demografie istorică, col. „Istorie, documente, mărturii”, Editura Argonaut, Cluj-Napoca,
2010; Mircea Gelu Buta, Adrian Onofreiu, Bârgăul sub pajura imperială, col. „Valea Bârgăului”,
Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2011; Adrian Onofreiu (colab.), Monografia oraşului Năsăud (1245–
2008), Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2009; Ioan Bolovan, Adrian Onofreiu, Revoluţia de
la 1848–1849 în zona Regimentului grăniceresc năsăudean – contribuţii istorice şi demografice, col.
„Documente, istorie, mărturii”, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2003; Adrian Onofreiu,
Mircea Gelu Buta, Bistriţa Bârgăului – lupta familiei Monda pentru biserică, şcoală şi naţiune, col.
„Valea Bârgăului”, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2015; Victor Moldovan,
Memoriile unui politician din perioada interbelică, vol. 1 – „Documente”, ed. Adrian Onofreiu,
Mircea Gelu Buta, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2015; Adrian Onofreiu,
Ioan Bolovan (ed.), Contribuţii documentare privind istoria regimentului grăniceresc năsăudean,
ed. a II-a, col. „Istorie, documente, mărturii”, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2012; Adrian
Onofreiu, Dan Lucian Vaida (coord.), Convergenţe etnoculturale – in honorem Mircea Prahase,
Editura Mega, Cluj-Napoca, 2012; Lucian Vaida, Valeriu Sârbu (eds.), Funerary practices of
the Bronze and Iron Ages in Central and South-Eastern Europe: proceedings of the 9th international
colloquium of funerary archaeology: Bistriţa, Romania, May 9th–11th, 2008, Editura Mega, ClujNapoca, 2008; Lucian Vaida, Valeriu Sârbu, Thracians and Celts: proceedings of the International
Colloquium from Bistriţa: 18–20 May 2006, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2006. Acestora se adaugă
alte câteva sute de studii răspândite în periodice de specialitate din ţară şi din străinătate. În
plus, domnul Lucian Vaida, în calitate de director al Muzeului Grăniceresc năsăudean, este şi
cel care coordonează apariţia celei de-a treia serii a revistei Arhiva Someşană.
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Maxim (Iuliu-Marius) Morariu, Autobiografia spirituală a lui Dag
Hammarskjöld – O abordare teologică, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca,
2016
Putând fi considerată prima sculptură a sufletului lui Dag Hammarskjöld
din spaţiul cultural românesc, cartea părintelui Maxim Morariu (Autobiografia
spirituală a lui Dag Hammarskjöld – O abordare teologică, Ed. Argonaut, ClujNapoca, 2016) atrage pe oricine este interesat de politică, filologie şi teologie
deoarece lucrarea Markings a diplomatului suedez, asupra căreia autorul se
apleacă, reuneşte în paginile ei „descrieri ale unor situaţii sau persoane, poeme
haiku, pasteluri, scurte meditaţii, pasaje din psalmi, texte aparţinând unor filosofi, muzicieni, scriitori sau politicieni şi exprimări ale unor stări lăuntrice”(p.
106). Datorită consemnării acestor stări lăuntrice, lucrarea mai sus amintită nu
diferă foarte mult de jurnalele spirituale, ea fiind cea care circumscrie genul
autobiografiei spirituale din spaţiul suedez, după cum remarcă părintele
Morariu.
Cercetate cu atenţie pasajele jurnalului ne destăinuie câteva caracteristici personale ale lui Hammarskjöld: „mai întâi, îl revelează ca o persoană
pregătită să-I răspundă afirmativ oricui, când vine vorba despre sensul vieţii.
Cel de-al doilea element se referă la curajul vieţii, al intinerariului zilnic pas
cu pas, cu ineditul şi banalul său, dar, mai ales, cu aventura spirituală pe care
ne-o propune. Şi, în sfârşit, chemarea pătimirii în exigenţa unei smeriri absolute, care exprimă singurul mod de slăvire a omului” (pp. 7–8). Aceste afirmaţii
sunt consemnate de părintele Protos. Dr. Benedict Vesa în prefaţa volumului.
Pe lângă aspectele legate de bio-bibliografia „misticului suedez”, în prefaţă se
mai evidenţiază şi efortul autorului de a concepe o lucrare atât de interesantă
şi utilă din punct de vedere pastoral: „lucrarea pe care a făcut-o are caracter
de pionerat atât datorită autorului de care se ocupă, cât şi pentru stilul operei
sale –autobiografie spirituală- destul de nespecific pentru spiritualitatea răsăriteană. Cercetarea sa este minuţionasă, potrivit regulilor academice, pe care le
stăpâneşte bine, construcţia argumentării este logică şi coerentă, urmând pas
cu pas momentele necesare pentru a-şi duce până la capăt ipoteza de lucru”
(p. 8).
Demersul părintelui Maxim Morariu este gândit într-o cheie interdisciplinară. Dubla specializare de istoric şi teolog îi permite acestuia să încadreze
operea lui Dag Hammarskjöld în perimetrul vast al autobiografiei spirituale. În
referinţele bibliografice sunt intercalate, atât operele reprezentative al genului
din spaţiul răsăritean şi apusean, studii referitoare la acest aspect, dar şi opere
care analizează autobiografia în spaţiul literar. Aşadar, capitolul întâi al cărţii
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(Autobiografia spirituală şi particularităţile ei) poate fi considerat un adevărat tour
de force prin care autorul oferă o perspectivă holistică asupra fenomenului:
„dacă în spaţiul Ortodox autobiografia a rămas mereu o specie periferică a
literaturii de specialitate (…), în spaţiul catolic şi în cel protestant sau neoprotestant ea a cunoscut momente de creştere şi descreştere a autorilor şi cititorilor pentru acest gen. Fiecare confesiune şi-a pus amprenta asupra evoluţiei
genului prin inculcarea unor elemente specifice ei operelor de acest fel. Astfel,
dacă în catolicism, scrierile de acest fel descriu fie traseul unei convertiri, fie
biografia unei personalităţi harsimatice insisitând asupra experienţelor mistice
ale autorului, în Ortodoxie ele descriu aceste experinţe, însă autorii nu sunt la
fel de atenţi la indicii de timp şi spaţiu care, adesea lipsesc, iar în protestantism
se insistă cu precădere asupra convertirii personale şi asupra biografiei autorului şi mai puţin asupra rolului lui Dumnezeu. Un element comun al tuturor
confesiunilor îl constituie jurnalele spirituale, care au cunoscut un adevărat
reviriment al genului începând cu secolul XX şi se referă cu precădere la fenomenul convertirii şi la evenimentele care l-au însoţit” (p. 47).
Dag Hammarskjöld-omul şi autobiografia: repere bio-bibliografice este
titlul celui de-al doilea capitol al cărţii. În paginile dedicate capitolului în
cauză, autorul evidenţiază o serie de date împortante din viaţa omului
D. Hammarskjöld, aduce lămuriri asupra unor evenimente ce au marcat cariera
diplomatului suedez şi arată prin scurta incursiune în genealogia acestuia, cum
fundamentele etice după care s-a ghidat întreaga viaţă, au fost moştenite din
famile, mai cu seamă de la tatăl său care a trăit în umbra unor deziderate ca:
slujire, sacrificii şi dreptate. Acestea l-au caracterizat şi pe cel care este aşezat
azi în rândul marilor mistici:„dacă ne raportăm la sinceritatea credinţei lui
creştine, la modul în care vedea ONU prin intermediul creştinismului şi la referinţele clare pe care le făcea la diferite elemente ale doctrinei creştine în cadrul
discursurilor susţinute în cadrul organizaţiei al cărei secretar general a fost o
vreme, mai bine de opt ani, vom vedea că a fost un creştin practicant şi fervent,
dedicat principiilor sale”(pp. 63–64).
Punctul forte al cărţii poate fi considerat capitolul al treilea, Autobiografia
spirituală în spaţiul protestant suedez al secolului XX, deoarece autorul realizează
o analiză sistematică a însemnărilor „misticului suedez” şi încearcă o identificare a surselor teologice utilizate de acesta: „între temele predilecte se regăsesc
moartea, fericirea, smerenia, bună cuviinţă sau perseverenţa. Prezentarea lor
are loc într-un cadru ce-l relevă pe autor drept un bun scriitor ce activează în
mediul diplomatic, sincer trăitor al adevărurilor creştine, preocupat de aprofundarea lor, alternează referiri la diferiţi autori, charta ONU, exemple din viaţa
reală sau citate din Sfânta Scriptură sau anumiţi Sfinţi, răsăriteni sau apuseni
deopotrivă. Cele mai puternice influenţe, resimţite atât la nivelul gândirii, cât
şi în ceea ce priveşte stilul, vin dinspre mistici apuseni precum Sfântul Toma
de Aquino, Toma de Kemphis, Meister Eckhart sau Sfânta Scriptură Tereza de
Avilla” (p. 67).
Trăirile interioare ale omului Dag Hammarskjöld – arată cercetarea
părintelui Maxim – îl înscriu, în ciuda apartenenţei confesionale la spaţiul
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protestant, între marii mistici ai secolului XX: „tensiunea, mai mult sau mai
puţin voalată, îşi face şi ea simţită prezenţa în însemnările lui Hammarskjöld,
fapt ce constituie o altă similitudine cu autobiografia spirituală din spaţiul
Ortodox sau Catolic. Dacă pentru Sfântul Siluan ea are drept cauză pierderea
harului, fapt descris explicit în paginile însemnărilor sale, pentru părintele
Schmemann, ea este generată atât de stările sale lăuntrice, cât şi de anumite
sitauţii concrete, pentru diplomatul pomenit există şi cauze adiacente celei
întâlnite în cazul celui dântâi. Diferitele negocieri din sfera politicii internaţionale şi faptul de a fi neînţeles se constituie, de exemplu, în cauze constante ale
neliniştii sale. Toate sunt însă convertite înspre spaţiul spiritual, autorul apelând constant la ajutorul lui Dumnezeu în situaţii de impas” (p. 108).
Cartea părintelui drd. Maxim Morariu se dovedeşte, aşa cum am arătat
mai sus, prima sculptură a sufletului lui Dag Hammarskjöld din spaţiul cultural românesc iar modul exemplar prin care este executată această sculptură,
plasează cercetarea de faţă în galeria marilor sinteze teologice.

Pr. Grigore-Toma Someşan
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