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La 20 aprilie 1993 s-a stins din viaţă Ştefen
Dănilă directorul fondator al Muzeului
din
Bistriţa, instituţie pe care a condus-o timp de
24 de ani şi de care s-a simţit legat cu toată
fiinţa până in ultima clipă a vieţii sale.
Născut la 7 ianuarie 1909 in comuna Ilvei,
judeţul Bistriţa-Năsăud, Ştefan Dănilă şi-a ,legat intreaga viaţă şi activitate de acest colţ

al Transil va ni ei. După şcoala primară pe care
a urmat-o in comuna grănicerească Poiana Ilvei pleacă la şcolile năsăudene unde după ce
urmează un an la liceul "George Coşbuc" trece
apoi la Şcoala Normală pe care o absolvă în anul 1929: Imbrăţişând cariera didactică se perindă pe la mai multe şcoli din ţinut pentru ca după războ( să ajungă
la Bistriţa unde a fost numit inspector şcolar pentru învăţământul primar. Din
acEastă postură, luând act de distrugerile şi (Jierderile pe care le suferea patrimoniul cultural şi artistic al zom~i. incepe dilig•mţele pentru a convinge autor-ităţile
de necesitatea înfiinţării unui muzeu la Bistriţa. Stăruinţele pe care le-a depus
se soldează cu decizia din 1 octombrie 1950 de i'nfiinţare a Muzeului Regiunii
Rodna al cărui director este desemnat.
Marea sa tenacitate şi disciplină au transformat, in anii care au urmat, această
decizie intr-o instituţie importantă nu doar pentru peisajul cultural al Bistriţei.
Fire iscoditoare şi perseverentă, ataşat de locurile, oamenii şi valorile ţinuturilor
şomeşene reuşeşte să adune in colecţiile muzeului mii şi mii de piese din domeniile
arheologiei, numismaticii, istoriei, etnografiei, ştiinţelor naturii, să le prezinte in
expoziţiile muzeale pe care le-a realizat împreună cu colaboratorii pe care şi i-a
atras şi pe care le-a pus la dispoziţia celor interesaţi prin studii şi articole publicate în diverse reviste de specialitate din ţară pentru ca, apoi, in 1971 să iniţieze
propria publicaţie a Muzeului bistriţean "File de istorie".
Pentru dezvoltarea colecţiilor contactul cu terenul îl duc la depistarea a zeci
şi sute de noi situri arheologice. Cu sprijinul generos al unor speciali~?ti recunoscuti
intre care Constantin Daicoviciu, Virgil Vătăşianu, Mircea Rusu, Dumitru Protase, Mihai Macrea, Ioan Horaţiu Crişan, ş.a. face adevărată muncă de pionerat
iniţiind cercetări arheologice in cetăţi (Sărăţel, Şieu-Măgheruş, Ardan, Şirioara,
Bistriţa-Burg), castre (Orheiu Bistriţei, Livezile), aşezări (Bistriţa, Archiud), cimitire
(Bi~triţa, Galaţii-Bistriţei. Fântnnele) şi centre urbane (Bistriţa, Rodna) ancorând
în mod pronunţat această zonă in evoluţia istorică din spaţiul carpato-danubian.
Un interes major a manifestat Ştefan Dănilă pentru valorile arhitecturale ale
Bistriţei pe care le-a popularizat prin articole în presa locală, despre car~ a alcătuit un valoros ghid istoric şi pentru a căror restaurare s-a zbătut cu destul
folos (restaurarea Casei Argintarului şi a Casei Ion Zidaru i se datorează in bună
mă:;ură).

Fire comunicativă, plină de căldură sufletească, de un
Ştefan Dănilă rămâne in memoria colaboratorilor şi urmaşilor
şi

optimism molipsitor
un model de dăruire

tenacitate.
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