CREAREA ŞI EVOLUŢIA FONDURILOR GRANICEREŞTI
NASAUDENE

I:.AZAR URECHE

istoriei fondurilor grănicereşti n-au fost
abordate în lucrările de specialitate,
oferind, astfel, un larg câmp de investigare.
Problema creării şi evoluţiei fondurilor
grănicereşti năsăudene
constituie axa
centrală a istoriei acestora. Sursele care
au stat la baza întemeierii lor n-au fost
decât nişte drepturi şi proprietăţi ale
satelor grănicereşti. administrate cumulativ de către conducerea regimentului.
Natura proprietăţii comune a localităţilor
confiniare asupra acestui tip de averi a
reprezentat temeiul juridic în virtutea

Fondurile grănicereşti năsăudene, create în timpul graniţei militare prin capitalizarea unor anumite categorii de venituri ale comunelor confiniare, reprezintă
cea mai de seamă înfăptuire a populaţiei româneşti din fostul district năsău
dean. Manifestate în progresul economic
şi edilitar al zonei, efectele creării lor au
fost covârşitoare în sfera învăţământu
lui românesc după desfiinţarea regimentului, când, vreme de aproape un secol,
ele au contribuit decisiv la înfiinţarea şi
susţinerea şcolilor năsăudene şi la
formarea, prin bursele şi ajutoarele acordate, a unui contingent mativ de meseriaşi
şi intelectuali români.
Deşi având o astfel de contribuţie, fondurile grănicereşti năsăudene n-au constituit până acum obiectivul unor cercetări sistematice. Unele aspecte ale istoriei acestora - lupta foştilor grăniceri,
de pildă, pentru recâştigarea
averilor
grănicereşti, reţinute de fiscul austriac,
ca avere erarială, după desfiinţarea regimentului sau contribuţia fondurilor amintite la dezvoltarea învăţământului, ori
istoricul pădurilor grănicereşti au reţi
nut atenţia unor cercetători ai trecutului
năsăudean 1. Numeroase alte laturi
ale

încă

Moisil, Autobiografie,
în AS, nr. 4, Năsăud,
1926, p. 39--44 ; Octavian Lungu, Exploatarea
pădurilor
grănicereşti
din
Bistriţa-Năsăud,
Bucureşti,
1935, p. 37-4(i ; Valeriu Şotropa,
Districtul grăniceresc năsăudean, Edit. Dacia,
Cluj-Napoca, 1975, p. 155-183, passim ; Lază1
Ureche, Bursierii fondurilor grănicereşti năsău
dene în perioada existenţei districtului românesc al Năsăudului (1861-1876), în Ma1·isia.
IX, 1979, p. 269-285 ; ideR1, Fondul şcolar cen·
tral năsăudean şi contribuţia sa la dezvoltarea
învăţământului românesc
(1861-1918), în Fl,
V, 1988, p. 121-133 ; idem, The Frontier Funds
t1·om Năsăud, în The Austrian Military Borde1
Tts Political and Cultural Impact, Edited By:
Liviu Maior.
Nicolae Bocşan, Ioan Bolovan,
Edit. "Glasul Bucovinei", Iaşi, 1994, p. 105--119:
Ioan Pop, Mişcarea petiţionară din ţinutul Nă
săudului în perioada 1851-1862, în Marisia, X
1980, p. 245~269. Informaţii privind fondurile
grănicereşti năsăudene conţin şi lucrările unor
autori germani : Cari Bernh. Ritter von Hietziger, Statistik der Militiirgriinze des osterreichis::hen Kaiserthums, ed. 2, vol. Il, Viena, 1820,
p. 536-574, passim ; 1. H. Benigni Edler von
Mildenberg, Statistiche Skizze der Siebenbilrgischen Militar Griinze, ed. 2, Sibiu, 1934,
p. 114-138 passim.

1 Despre aceste aspecte vezi îndeosebi : Macedon Pop, Activitatea vicarilor foranei epis-

copeşti

greco-catolici din districtul Năsăudu
lui, Budapesta, 1875, p. 60 sqq ; Nestor Şimon,
Vasile Naşcu.
Viaţa şi faptele lui,
Năsăud,
1911 ; Virgil Şotropa şi Nicolae Drăganu, Istoria şcoalelor năsăudene, Năsăud, 1913, pa~sim ;
Florian Porcius, Istoria Districtului Năsăudean,
in AS, nr. 9, Năsăud 1928, p. 25-63 ; Grigore
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căruia,

litare,

după desfiintarea instituţiei mifoştilor grăniceri le-a fost atribuit

suri consfinţite, dealtfel, prin Regulamentul militar din 12 nov. 1766.
ln articolul 75 al actului normativ de
mai sus se preciza faptul că "venitele
alodiale" ale ,.districtului militar rodnean
şi ale celorlalte locuri pur militare" vor
fi destinate "spre binele graniţei şi al
statului" şi că ele nu vor fi incluse în
visteria acestuia, pentru administrarea
lor instituindu-se o comisie economică 3.
In limitele prevederilor articolului menţionat, în cuprinsul regimentului năsău
dean s-a creat Fondul de provente (Proventen Fond), primul dintre fondurile
confiniare, ce reprezenta proprietatea "nedisputaveră"
a grănicerilor~. Temeliia
acestui fond s-a pus încă din anul 1764,
când comunele militarizate "s-au hotărât
să adune la un loc venitele lor din dreptul de regalii ", venituri care, până acum,
intrau în casele separate ale respectivelor localităţi 5 . Patenta imperială din noiembrie 1766 vine însă să precizeze sursele fondului de provente, administrarea
şi caracterul privat grăniceresc al acestuia, căci, în virtutea articolului 83 al
actului respectiv, negrănicerii sau "provincialiştii" erau excluşi de la dreptul de
proprietate asupra lui, întrucât, cei fără
,.~posesiuni '',
vor contribui la formarea
fondului amintit "în schimbul beneficiului ce-l au din locurile militarizate cu o
taxă protecţională moderată fixată
de
comandamentul suprem din Transilvania" 6 •
Principalele surse ale constituirii Fondului de provente le-au reprezentat veniturile obţinute din valorificarea drepturilor "regaliene" (crâşmărit,
morărit,
măcelărit, vânat şi pescuit) 7, între care

în urma unei aspre bătălii cu erariul
financiar - dreptul de proprietate asupra celei mai mari părţi a fondurilor în
discuţie. Deci, nu întâmplător, toate memoriile şi petiţiile năsăudenilor - foarte
nwneroase în epoca modernă - ce reclamau clarificarea dreptului lor de proprietate asupra averilor grănicereşti, Ia
care, după 1851, au atentat pe rând, fiseul austriac, familia Kememy şi Guvernul de la Budapesta, invocau proprietatea comună a foştilor grăniceri asupra
surselor din care s-au constituit fondurile menţionate.
,crearea fondurilor grănicereşti năsă
udene a fost tratată parţial în mai toate
lucrările
referitoare Ia averile grănice
reşti 2 . Evoluţia acestora după desfiinţa
rea regimentului şi, mai ales, după 1861,
când proprietarii de jure au intrat de
facto în posesia lor, nu s-a bucurat de
atenţia cercetătorilor. Bogatele
izvoare
arhivistice, grupate în Fondul "Administraţia fondurilor grănicereşti
năsău
dene" de la Arhivele Naţionale din Bistriţa, oferă preţioase informaţii în sprijinul elucidării acestei chestiuni.
La scurt timp după înfiinţarea regimentului năsăudean, Curtea de la Viena
a luat măsuri în vederea creării, pe teritoriul regimentelor grănicereşti transilvănene, a unor fonduri din care să se
acopere cheltuielile de administraţie internă a acestor districte confiniare, mă-

2 Macedon Pop, op. cit., p. 22-31 passim ;
Gustav Ritter Amon von Treuenfest, Geschichte
des K. K. Infanterie - Regiments nr. 50 ... 1762

bis 1850 zweites siebenburge1· Romanen-Grenz
Infanterie - Regiment nr. 17, Viena, 1882,
p. 54 ; Nestor Şi!i11on, op. cit., p. 31-71 passim ;
Virgil Şotropa şi Nicolae Drăganu, Istoria şcoa
lelor năsăudene, p. 5-10; Virgil Şotropa, Ră
boaje din trecut, în AS, nr. 4, Năsăud, 1926, p.
95 ; Vasile Bichigean,
Poemation de secunda
legione valachica sub Carolo barone Enzerbergio, în AS, nr. 3, Năsăud, 1925, p. 45-46 ; Florian Porcius, Istoria Districtului Năsăudean,
p. 22-34 passim ; Carol Gollner, Regimentele
grănicereşti din Transilvania 1764-1851, Edit.

Vasile Bichigean, Statutul grăniceresc, în
Năsăud, 1928, p. 118.
" Arhivele Naţionale Bistriţa, fond Administraţia fondurilor
grănicereşti năsăudene
(în
continuare A.N.B., A.F.G.N.), pach. CLXXVIII/A,
dos. 1, f. 67.
5 Documentele menţionează cumularea acestor venituri din anul 1764 (A.N.B., A.F.G.N.,
pach. CCXXXVIIIJA, dos. 4, f. 15), pe când
Virgil Şotropa şi Nicolae Drăganu (vezi op. cit.,
p. 6), susţin anul 1765.
6 Vasile Bichigean,
Statutul
grăniceresc
p. 121.
7 Cele 23 comune someşene şi cele două din
Valea Şieului (Mărişleu şi Sântioana) au fost
considerate libere înainte de militarizai!'e şi,
3

AS, nr. 9,

Bucureşti, 1973, p. 61-62 ;
Valeriu
op. cit., p. 183-184 ; Lazăr Ureche,
Bursierii fondurilor grănicereşti năsăudene. o.
270 ; idem, The Frontier Funds from Năsăud,
p. 106-107.
Militară,
Şotropa,
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stituind un izvor însemnat de venituri
al acestuia. In 1851, bunăoară, pe teritoriul regimentului năsăudean se aflau
160 de mori 11. Cel mai important venit
din drepturile regaliene era obţinut din
arendarea de către comunele confiniare
a cârciumăritului. In 1836, de pildă, administraţia minieră de la Rodna plătea
pentru exercitarea dreptului de arendare
a cârciumăritului în această localitate 976
florini 12.
Venituri - e drept, mult mai modeste
decât celelalte regalii - incluse în fondul menţionat au provenit şi din măce
lărit, pescuit şi vânat, acesta din urmă
fiind, nu de puţine ori, încurajat de că
tre administraţia militară îndeosebi pentru speciile dăunătoare (lupi, urşi) n.
Intre 1764 - 1861 (anul preluării majorităţii averilor confiniare de către foş
tii grăniceri) veniturile din drepturile
"regale" incluse în fondul de provente
au însumat 970.000 florini v.a. tr..
O altă sursă - a doua ca importanţă
- de venituri pentru fondul de provente
a reprezentat-o sumele rezultate din valorificarea, prin plutărit, a lemnelor provenite din pădurile grănicereşti şi din
transportul sării "cu plutele de
către
grăniceri" pe râurile Someş şi Tisa "de
la Ocna Dejului până la Szolnok",
în
Ungaria 15. Păşunile, dar mai ales pă
durile, au constituit cea mai de seamă
bogăţie a ţinutului năsăudean,
acestea
din urmă fiind puse sub îndrumarea şi
supravegherea
administraţiei
militare
grănicereşti 16 . Pădurile seculare, situate
în masive muntoase izolate, n-au fost exploatate din cauza inexistenţei căilor acces~bile. Urmărind obţinerea de venituri
noi, necesare administrării
districtului
militar, comanda regimentului a trecut
la regularizarea cursului Someşului Mare, fapt ce a permis practicarea plutări
tului, trecând apoi la exploatarea pădu-

primele două au avut o pondere extrem
de importantă.
Baza Fondului de provente s-a pus prin
cei 7.790 florini şi 59 creiţari ce-au reprezentat "relaxarea" (scutirea) de taxe
aprobată, "la plânsorile grănkerilor", de
către Maria Tereza pentru concentrarea
lor "în tabăra anului 1763". Neputându-se împărţi "singuraticilor contribuenţi", la propunerea comandei regimentului, aceşti bani au fost trecuţi în anul
1770, din ordinul Consiliului aulic de
război. în fondul de provente R.
Dacă până acum veniturile "regaliene"
erau incluse în casele comunale, odată cu
înfiinţarea graniţei militare s-a
dispus
transpunerea acestora fondului proventelor, păgubind astfel localităţile militarizate de un capital însemnat. Dar această
iniţiativă a adminisţratiei grănicereşti s-a
dovedit deosebit de stimulatoare pentru
activitatea economică a wnei.
Pentru
sporirea veniturilor alodiale sau a proventelor - cum se numeau în graniţă conducerea regimentului a promovat numeroase măsuri. Primele datează din
1766, când, la Năsăud, s-a construit o
moară de măcinat, iar la Parva şi Maieru câte un joagăr 9. După revoluţia de
la 1848, pe teritoriul re_gimentului năsă
udean erau 43 joagăre ce valorificau bogatele resurse lemnoase ale ţinutului, produsele acestora (scânduri, şindrilă, leaţuri, etc.) fiind comercializate la Bistriţa
şi Dej 10 • Taxele obţinute din morărit intrau şi ele în fondul de provente, conprin urmare, "s-au bucurat de toate drepturile
recunoscute şi admise liberi lor". Alături de "averile lor" au avut, "între altele drepturile
regale" pe care "le-au ţinut şi exercitat neintrerupt". Prin militarizare nu s-au schimbat şi
nici nu s-au alterat "cu nimic drepturile stră
vechi", ba, mai mult, "cu acele drepturi (regale, n.n.) au fost investite şi comunele militarizate mai târziu" (cele din cercul Monorului,
Budacului şi Valea Bârgăului, considerate iobage inainte de Rlilitarizare). "Această stare de
drept de avere s-a întărit şi prin codicele civil
universal austriac", introdus in graniţă la 1 ianuarie 1812 (A.N.B., A.F.G.N., pach. CLXXVIII/
A, dos. 1, f. 63-65).
8 Ibidem, f. 67-68; pach.
CCXXXVIII/A.
dos. 4, f. 15.
9
Gustav Ritter Amon von Treuenfest, op.

11
1

Vezi Virgil Şotropa, Minele Todnene în
AS, nr. 8, Năsăud, 1928, p. 50.
I:J Cari Bernh. Ritter von Hietzinger, op. cit.,
p. 417-418.
H A.N.B., A.F.G.N.,
pach.
CCXXXVIIUA.
dos. 4, f. 15.
15 Ibidem.
16 Detalii privind această chestiune la Valeriu Şotropa, op. cit., p. 167-173.

cit., p. 8.
10

Ibidem.

A.N.B., fond Regimentul II românesc dE'
pach. 12, dos. 4, f. 9-20.

graniţă,

~
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Intru~ât "hârtia, peniţele, cerneala, creta şi alte ustem;ilii - se specifică în pro-

rilor cu grănicerii 17. Această nouă ocupaţie a grănicerilor ,!îi ruină" în treburile gospodăreşti, iar mulţi dintre ei şi-au
găsit moartea "prin strivituri la tăierea
lemnelor şi prin înecări", şi, la protestul lor, conducerea regimentului năsău
dean a fost nevoită să sisteze plutăritul 18 .
Din transportul lemnelor şi a sării cu
plutele pe râurile amintite, în numai 11
ani (1765-1776), fondul de provente şi-a
sporit veniturile cu 455.892 florini i!l.
Alături de sursele amintite, în fondul
de provente au fost incluse şi sumele
provenite din taxele şcolare plătite de
către grăniceri între 1765 1835. Incepând cu anul 1765 fiecare familie gră
nicerească trebuia să plătească "câte 1 1/z
creiţari pentru fiecare florin a contribuţiunei de pământ", sumă ce intra în fondul de provente "ca ajutor pentru sus-

tocol - le primesc elevii gratuit, fiind
cheltuielile toate răfuite din impozitul
amintit" şi "pentru a satisface ordinile
privitoare la creşterea şi instruirea copiilor în folosul monarhiei, dar având în
vedere şi folosul propriu prin faptul că
copiii pot primi instrucţie religioasă si
ştiinţifică fără
cheltuieli considerabile"
grănicerii trebuie să găsească o cale prin
"care să poată continua şi lăţii opera
foarte necesară şi folositoare începută" 24.
La propunerea comisiei, reprezentanţii
comunelor s-au obli~at ca şi în viitor
grănicerii să plătească "pentru
scopuri
şcololastice după fiecare florin de dare
1 1/2 ~rei ţari ", iar ca taxă nouă, în scopul
menţwnat, încă 5 creiţari pe familie după fiecare florin din taxa capitală", a'~um
abrogată 2". In acest mod, fondul ar exista ca şi până acum, ba, mai mult, din
el s-ar putea susţine "nu numai şcolile
existente valahe şi germane ci s-ar putea
plăti şi leafa lunară de 15 florini a că
lugărului" 26 • Taxele şcolare, incluse
în
fondul de provente, plătite de către gră
niceri s-au cifrat la 819 florini 57 creiţari pe an. în cei 70 de ani (1765 - 1835)
ele ridicându-se la 57.396 florini şi 40
creiţari m.c. 27.
Tot în fondul de provente au fost in~luşi şi banii proveniţi din vânzarea unor
mori şi a dreptului de cârciumărit din
localităţile Anieş 2'!, Coşna şi Tihuţa sau
a altor bunuri de mai mică importanţă,

ţinerea şcolilor" 20 •

Prin Regulamentul militar din 1766
le-au fost scăzute impozitele
pe pământ şi animale cu 1i:J, iar în 1769
a fost abrogată şi capitaţia. Prin urmare,
suma impozitelor directe a scăzut de la
13.604 florini la 11.021 florini 21 şi, ca
atare, s-au diminuat simţitor şi taxele
plătite de către grăniceri pentru şcoală.
Această chestiune a fost dezbătută
în
cadrul şedinţei. Comisiei economice a regimentului din 5 noiembrie 1770, prezidată de către comandantul acestuia, colonelul Enzenberg, la care au participat
reprezentanţii tuturor comunelor confiniare 22. In protocolul acestei şedinţe se
menţionează faptul că suma
destinată
pentru şcoli a devenit total insuficientă
şi asta ,.cu atât mai vârtos" cu cât "acum
sunt înfiinţate nu numai şcolile valahe
din N ăsăud, Maieru şi Monor ci şi şcoala
germană (normală n.n.) din Năsăud" 23 •
grănicerilor

21.
:!.;

Ibidem.
A.N.B., A.F.G.N.,

pach. CIXjA, dos. 1.

f. 57.
:!fi

Virgil

Şotropa,

Contribuţii. .. ,

p. 4.

A.N.B., A.F.G.N.,
pach. CCXXXVIII/A,
dos. 4, f. 15. Un document din 1829 menţionea
27

---·---

ză faptul că localităţile Zagra, Poieni, Găureni,
Suplai (din compania a Xl-a) au plătit taxa
şcolară in sumă de 72 florini, 46 creiţari (idem,
fond Regimentul II românesc de graniţă, :oach.
2, dos. 7, f. 20).
28 La sfârşitul sec. al XVIII-lea, lângă izvorul de apă minerală de la Anieş, comanda regimentului năsăudean a dispus construirea unei
crâşme şi a câtorva camere; bine dotate cu instalatii pentru băi, atrăgând astfel numeroşi
oaspeţi din Transilvania şi chiar din alte părţi
u.le Imperiului austriac. Prin 1824, acestea au
fost vândute ajungând "pe mâini nenorocite"
(vezi Virgil Şotropa, Apele minerale rodnenP
in 18.79, în AS, nr. 10, 1929, p. 128).

Octavian Lungu, op. cit., p. 38. In mai
1767, Enzenberg, coRlandantul regimentului, a
insotit chiar el un transport de sare până la
Szolnok (Gustav Ritter Amon von Treuenfest,
op. cit., p. 34).
18 Nestor Şimon, op. cit., p. 209.
19 A.N.B., A.F.G.N.,
pach.
CCXXXVIII/A.
dos. 4, f. 15.
:!Il Ibidem, f. 25.
21 Valeriu Şotropa, op. cit., p. 183-184.
Zl A.N.B., A.F.G.N.,
pach.
CCXXXVIII/A.
dos. 4, f. 25.
23 Virgil Şotropa, Contribuţii la istoria şcoa
telor nă.săudene, in AS, nr. 11, 1929, p. 3.
17
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o varniţă lăsându-i, totodată, în folosinţă
un joagăr, ambele numai pentru "interes
propriu", în schimbul cărora aceasta trebuia să plătească fondului de provente
20 de florini anual :>6.
Conducerea regimentului năsăudean a
încercat să valorifice bogăţia izvoarelor
de apă minerală de pe cursul superior al
Someşului Mare. Amenajările efectuate la
Anieş la sfârşitul secolului al XVIII-lea
şi construcţiile aferente au fost vândute,
aşa cum s-a văzut mai sus, în 1824, ajungând. la scurtă vreme, într-o totală
nepăsare. De aceea, conducerea administraţiei militare a căutat să înfiinţeze o
,,intreprindere balneară" la Rodna, doar
la 3 km depărtare de Anieş. In acest scop,
la 23 septembrie 1840 a arendat lui Iacob Kohl, şeful oficiului de poştă Prundu
Bârgăului, un teren, pe locul "Dubălari",
de 274 stânjeni pătraţi 31, împreună cu
izvorul de apă minerală de pe el. Arendaşul se obligă a plăti 3 florini pe an
taxă fondului de provente şi totodată să
înfiinţeze "băi de ape minerale pentru
binele public" în care scop va ridica şi
clădirile necesare :18.
Fondul de provente era administrat de
către Comisia economică militară (Militar - Oeconomie - Commission), constituită în baza articolului 75 din Regulamentul militar din 1766, ce a fost compusă din comandantul regimentului, ca
preşedinte, şi din reprezentanţii comunelor confiniare :l9. Banii se păstrau în casele (casieriile) de diferite categorii din
regiment (a regimentului şi cele comunale), care trebuia să prezinte socoteli
periodice" spre verificare foruril~r superioare t.o.
Între 1764-1851 veniturile fondului de
provente obţinute din sursele enumerate
s-au ridicat la o sumă considerabilă :
1 508 279 florini "1. Nefiind administrat
de către organele fiscului, acest fond a

veniturile acestea însumând 10 000 flo.-.
rini 29 .
In acelaşi fond "au curs" şi banii rezultaţi din taxele pentru mori şi cele forestiere pe care provincialiştii (jelerii) erau obl,igaţi să le plătească pentru mă
cinat şi pentru procurarea lemnelor din
pădurile grănicereşti. Tot aici au intrat
şi sumele reprezentând
taxa forestieră
plătită de către grăniceri
între 18041808, introdusă exclusiv pentru lemnele
ce depăşeau nevoile proprii şi care erau
destinate vânzării :m. De asemenea, în
fondul proventelor mai intrau şi veniturile poştelor :u şi ale vămilor de la poduri,
taxele de la târgurile săptămânale şi iarmaroace, cele pentru dezinfecţie la carantine şi pe paşapoarte :l2 , precum şi cele
din diverse amenzi şi din arendarea unor
bunuri grănicereşti, toate acestea însumând 7 200 florini :1:1. Dintre bunurile arendate cele mai importante venituri le-a
adus "terenul montan" (minier, n.n.) de
la Rodna, constituit în anul 1806 "pentru
scopurile industriei miniere". In terenul
minier au intrat o parte din zonele pă
duroase ale munţilor Beneş, Curăţe!, Gauara, Cişa, Corungiş şi Saca, precum şi
întreg muntele Crăciunel ce aparţinuse
până acum Rodnei :lt.. Terenul montan a
fost arendat de "erariul minier", pentru
care acesta plătea anual 600 florini (din
1836, 240 florini), dintre care jumătate au
intrat în casieria comunală Rodna, iar cealaltă jumătate în cea a fondului de provente al regimentului :li"i.
Cu prilejul formării "terenului montan", comanda regimentului a permis administraţiei miniere să-şi construiască şi
:l!l A.N.B., A.F.G.N.,
pach.
CCXXXVIII/A.
dos. 4, f 15.
:JIJ Vezi Karl Bernh. Ritter von Hietzinger,
op. cit., p. 148.
~ 1 In cuprinsul regirnentului năsăudean erau
două staţii de poştă (Prundu Bârgăului şi Tihuţa), situate pe drumul ce venea de la Sibiu
prin Bistriţa, spre Bucovina,
la Cernăuţi şi
Lemberg. Cele două oficii poştale încasau taxa
poştală obişnuită pentru transportul corespondenţei, pe care o vărsau în fondul de provente
(Valeriu Şotropa, op. cit., o. 145).
"~ Ibidem, p. 183.
:n A.N.B,, A.F.G.N.,
pach.
CCXXXVIII/A
dos. 4, f. 15.
:;t, Florian Porcius, op. cit., o. ::12.
Jr.

~~ Virgil. Ş?trop~, Minele rodnene ... , p. 47.
· Un stânJen patrat avea 3,59 m2 (Vezi Nieolae Stoicescu, Cum măsurau strămoşii Bucureşti, 1971, p. 147).
'
:!8 A.N. Cluj-Napoca, fond Directoratul fiscal, dos. 198/1852, f. 75.
:m Virgil Şotropa şi Nicolae Drăganu, op. ctt..

p. 6.

~~ Valeriu Şotropa, op. cit., p. 18il.
' A.N.B., A.F.G.N.,
pach.
CCXXXVIII/A,
dos. 4, f. 15. N-au intrat in veniturile graniţei

Ibidem.
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fost considerat averea regimentului şi el
a fost destinat exclusiv pentru administrarea internă a districtului confiniar. El
n-a servit niciodată la plata salariilor ofiţerilor şi subofiţerilor şi nici la solda
grănicerilor pentru "serviciul la cordon"
sau la alte cheltuieli militare "2 .
Din fondul de provente s-au edificat
locuinţe şi cancelarii pentru ofiţerii de
la Statul Major şi de la companii ; s-au
construit şcoli de diferite grade, clădiri
administrative (localul Comisiei economice
de la Năsăud în 1772, ars în 1801), drumuri 43 şi poduri, s-au amenajat spaţii
comerciale (măcelării, birturi, şatre pentru mărfuri ca cea de la Năsăud în 1797),
şi s-au făcut cheltuieli cu administraţia
şi protecţia pădurilor grănicereşti.
Din
acest fond s-au ajutat preoţii săraci. ba
chiar şi regimentele secuieşti, al căror
fonduri erau mai slabe şi s-au plătit salariile pentru un medic, un dulgher, un
zidar, un "magistrat silvan", un supraveghetor al drumurilor şi un inspector 44 •
Eforturi importante s-au făcut şi pentru
organizarea şi dezvoltarea învăţământu
lui, acţiune sprijinită direct de către
Curtea de la Viena. In acest sens au fost
emise două acte normative (în 1764 şi
1766), în urma cărora pe teritoriul regimentului năsăudean s-au înfiinţat, între
1766-1770, şcolile triviale de la Năsăud
(mutată în 1837 la Telciu), Maieru (mutată în 1816 la Sângeorz-Băi) şi Monor,
toate susţinute din fondul de provente al
regimentului. Alte asemenea şcoli s-au
înfiinţat în 1786 la Zagra şi Prundu Bâr-

găului,

a căror întreţinere s-a datorat afond li5.
Alături de susţinerea celor 5 şcoli româneşti, aşa-zise triviale 46, fondul de
provente a contribuit şi la înfiinţarea
Şcolii lii normale (1771), a Institutului militar (1784) şi a Şcolii de fete (1826). Din
acelaşi fond s-au făcut cheltuieli nu numai pentru ridicarea edificiilor şcolare, ci
şi pentru plata salariilor profesorilor şi
învăţătorilor, ba chiar şi pentru întreţi
nerea elevilor la internate, înzestrarea acestora cu rechizitele şcolare necesare şi
acordarea de premii.
Progresele şcolare înregistrate în regimentul năsăudean sunt consemnate, încă
din anul 1773, într-un raport, prezentat
lui Iosif al II-lea, cu ocazia primei sale
vizite în ţinut. "Părinţii - se spunea în
raport - după ce au observat folosul şco
lilor şi-au trimis copiii să le frecventeze
chiar şi în timpul muncilor agricole, când
aveau nevoie de ei în economie" 4.8. Intr-un raport al Comisiei şcolare înaintat
comandei regimentului în martie 1850 se
arată că în anul şcolar 1849/1850 şcoala
normală avea 197 elevi (6 din orfelinat,
129 fii de grăniceri, 7 de ofiţeri, 9 de
funcţionari ai regimentului, 46 provincialişti), iar cele 5 şcoli triviale 242 elevi
(224 fii de grăniceri, 2 de funcţionari şi
16 provincialişti) 49 • Invăţământul din regimentul de graniţă năsăudean a fost cel
mai bine organizat din toate districtele
confiniare româneşti şi chiar din Transilvania, atrăgând mulţi tineri şi din zonele
învecinate 50 • Respectivele şcoli s-au înficeluiaşi

4

militare încasările
de la vămile de graniţă,
produsul minelor de la Rodna, accisele şi taxele
de timbru - care în districtul năsăudean nu
se aplicau - precum şi dările pe tutun, care
aici nu se cultiva (Valeriu Şotropa, op. cit .•
p. 184).
~ 2 Florian Porcius, op. cit., p. 25.
t.J După 1765 în ţinutul grăniceresc drumu~
rile existente s~au reparat şi s~au întreţinut cu
munca gratuită a grănicerilor. Apoi s~au construit o serie de drumuri noi : între Bârgău şi
Bucovina (1813-1814), între Valea Bârgău~
lui şi Valea So,meşului, pes,tle Strâmba
(1833), între Valea Bârgăului şi Colibiţa (18361839) şi intre Ilva Mică şi Leşu (1839). Podu~
rile grănicereşti fiind acoperite, unele dintre
ele au dăinuit până acum două-trei decenii
(vezi Valeriu Şotropa, op. cit., p. 178).
'" A.N.B., A.F.G.N.,
pach. CIX/A, dos. 1,
f. 59.

~ Ibidem, pach. CCXXXVIII/A, dos. 4, f. 24.
ln aceste ~coli se învăţa cititul, scrisul şi

.J!i

socotitul aşa-numitul "trivium"
Şotropa şi Nicolae Drăganu, op.

(vezi

Virgil

cit., p. 72).
Ibidem, p. 11-113

7

" Pentru detalii, vezi
passim. Pentru înfiinţarea Institutului militar,
fondul de provente a contribuit cu 6 996 florîni şi 43 creiţarî. Incepând cu 1786, pentru
şcoala normală şi Institutul militar s-au cheltuit anual din fondul de provente 1750 florini
(A.N.B., A.F.G.N.,
pach. CCXXXVIII/A, dos.
4, f. 24).
48 Arhivele Naţionale Bucureşti, fond Microfilme din Austria, inv. 1192, rola 59, C : 556-

578.
~9

A.N.B., fond Regimentul II românesc de

graniţă, pach. 10, dos. 12, f.
50 G. Bariţiu, Materialu

5.

pentru istoria regi~
mentului II graniţiaru din Transilvania, în
Transilvania, XVI, nr. 5-6" p. 67. Pentru de-
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losinţa tuturoţ comunităţilor confiniare,
a-cest munte a fost arendat, începând cu
anul 1801, lui Manz de Mariensee, proprietar de mine în Bucovina, contract
prelungit în 1808, 1837 şi 1839, ultimul
valabil până în 1869 56 . Arenda, care în
ultima perioadă se ridica la 600 florini/
an, a "încurs", până în anul 1830, în casieriile tuturor comunelor. Odată cu înfiinţarea fondului de monture, grănicerii
au hotărât ca arenda resoectivă să fie inclusă în acest fond, pentru a scăpa de
"neplăcerea contribuţiei după fttmuri la
câştigarea monturului" 57. Tot în Fondul
de monture a intrat, începând cu anul
1836, jumătate din arenda muntelui "Cră
ciunel" (cealaltă jumătate intra în fondul
de provente), care, până în acest an, intra in casieria Rodnei. In 1836, când arenda a fost stabilită la 240 florini/an,
iar această localitate a fost desdăunată,
pentru muntele amintit, cu munţii Pălu
ta şi Poiana Coşnei, cei 120 florini/an au
intrat în fondul monturelor r,s_
·
Tot pentru a scăpa de contribuţia impusă "pe fumuri" în favoarea fondului
de mondire, grănicerii au hotărât ca banii obţinuţi ca "recompensă pentru munca prestată" pentru tăiatul şi căratul lemnelor de foc din pădurile grănicereşti în
folosul cadrelor militare ale regimentu-

inţat şi întreţinut

prin sacrificiile materiale ale obştii româneşti din fondul de
provente al regimentului.
Un alt fond creat în timpul districtului
militar năsăudean a fost Fondul de mondire (Monturs - Fond), care, asemeni
celui de provente, reprezenta proprietatea colectivă a satelor grănicereşti. El a
fost destinat confecţionării şi procurării
uniformei militare pentru grăniceri dintr-o stofă mai bună, căci până în 1830,
când s-au pus bazele sale, aceştia îşi confecţionau îmbrăcămintea militară in ateliere casnice proprii 51 • Conform art. 71
din "patenta" de militarizare, atunci când
grănicerul "era comandat în afară de cercul regimentului de graniţă primea de la
erariu un pauşal (desdăunare, n.n.), pentru folosirea mon turului propriu" S2 .
Izvoarele Fondului de mondire (monture) le-au constituit veniturile realizate
din mai multe surse. Fondarea sa a început cu o taxă impusă fiecărei familii
grănicereşti 53 şi cu depunerea in contul
fondului a 1/3 din banii aflaţi în casele
comunale ale fiecărei localităţi confiniare. Pentru uşurarea sarcinilor impuse familiilor, comunele au hotărât să destineze fondului amintit şi 213 din taxa "autoimpusă" de fiecare localitate pentru pă
şunatul munţilor, care până acum intrau
în casele comunale ::;r,.
O altă sursă a reprezentat-o veniturile
rezultate din arendarea muntelui "revendicat", "Dosul Stănişoarei". Rămas în
urma împărţirilor succesive intre localităţile grănicereşti a munţilor obţinuţi de
.Austria la graniţa cu Moldova ,;5 în fo-

anul 1769, profitând de faptul că Imperiul Otoman se afla în război cu Rusia, Austria i:rnpune Turciei o "rectificare" de frontieră de-a lungul Carpaţ.ilor, anexând 54 de munţi, aşa-zişi
revendicaţi. După mai multe tergiversări, Turcia a recunoscut aceste modificări ale graniţei
pe Carpaţi prin pacea de la Şiştov (1791), iar
in anul următor s-a semnat actul detaliat la
Fălticeni. De noua împingere a graniţei spre
Moldova a beneficiat indeosebi regimentul gră
niceresc năsăudean. Aceşti munţi, la care emiteau pretenţii ~i familia Kemeny, au fost împărţiţi în mai multe rânduri (1770, 1796 şi 1807)
tuturor comunelor
regimentului, cu învoirea
reprezentanţilor acestor localităţi (Pentru detalii vezi Florian Porcius, op. cit., p. 27-31).
Dintre toţi munţii repartizati comunelor au
rămas o parte păduroasă a muntelui "Stânişoara", intre văile Rusaia, Diaca şi Bistriţa
Aurie, opusă muntelui amintit, numită "Dosul
Stânişoarei", in suprafaţă de 6 000 jug ere, care
a intrat în folosul tuturor localitătilor confiniare (A.N.B., A.F.G.N., pach. CCXXXVIII/A,
dos. 4, f. 22).
56 A.N.B., A.F.G.N.,
pach.
CCXXXVIIIjA,
dos. 4, f. 22-23.
57 Ibidem, f. 23.
58 Florian Porcius, op, cit., p. 32.

talii privind istoria şcolilor grănicereşti nă
vezi indeosebi, Virgil Şotropa, Istoria
năsăudene, in Transilvania, nr. 2 şi
3, 1902 ; 1, 2 şi 3 1903 ; Virgil Şotropa şi Nicolae
Drăganu, op. cit. ; Lazăr Ureche, Fondul şcolar
central năsăudean şi contribuţia sa la dezvoltarea învăţământului românesc (1861-1918) ...,
săudene,
şcoalelor

p. 121-133.
51
"

2

Florin Porcius, op. cit., p. 33.
A.N.B., A.F.G.N.,
CLXXVIII/A, dos. 4,

f. 69.
53
In anul 1830 localităţile companiei a XII-a
au depus in acest fond 395 florini şi 46 creiţari
(A.N.B., fond Regimentul II românesc de graniţă, înv. 195, f. 1-8).
51i Nestor Şimon, op. cit., p. 211.
55 După pacea de la Karlowitz (1699), Austria
a incercat în repetate rânduri să facă "rectificări" de frontieră în defavoarea Turciei. In
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cu 1 florin şi 20 crei"pe orgie" 59 , să intre, din 1830, în
acest fond.
Altă cale de alimentare a fondului de
mondire a reprezentat-o sumele pe care
statul trebuia să le plătească grăniceri
lor ca despăgubire pentru "monturul propriu de casă" folosit în serviciul de gar-:
nizoană în afara cercului regimentului
in anii 1831 şi 1832 la Cluj şi în 1846 şi
1847 în Galiţia 60 • De asemenea, aici au
fost incluse şi "rebonificările" pentru încălţămin\e datorate grănicerilor de către
erariul militar - câte o pereche de bocanci pe an când se afla ,.în serviciu de
garnizoană sau de tabără" 61 pentru
acest tip de servicii în anii 1835 şi 1836 62.
"Pauşalele monturelor" şi "rebonificarea" încălţămintelor pentru anii 184R1849, când regimentul a fost nevoit să
participe la companii "belice" în Transilvania sau în alte zone ale Imperiului
habsburgic, n-au fost achitate de stat
nici la desfiinţarea regimentului, în 1851.
Apreciate la 30 000 florini, valoarea lor
a fost recunoscută de către erariul militar la 14 000 florini pentru ca, în 1857,
ele să fie ,reduse, ,.din temeiuri necunoscute grănicerilor", la 7 767 florini 6.1.
La "desfacerea" instituţiei militare de
graniţă fondul de mondire dispunea de
28 435 florini şi 38 creiţari, dintre care
17 000 florini se aflau în "hârtii de stat"
şi 11 435 florini şi 38 creţari în ,.bani
gata" 64. Din prezentarea surselor sale de
lui,

muncă plătită

venituri se desprinde faptul că statul militar n-a contribuit cu nimic la formarea
acestui fond, el fiind opera exclusivă a
grănicerilor năsăudeni, lucru recunoscut
la 10 iunie 1839 şi de către organele militare superioare 65 . O altă remarcă care
se impune este aceea că veniturile sale
au sporit continuu, întrucât din el nu
s-au efectuat cheltuieli până la desfiinţarea regimentului.
Tot în timpul graniţei militare s-au înfiinţat şi
Fondurile şcolare comunale
(Gemeinde - Schulfond), care, spre deosebire de celelalte două, constituiau proprietatea separată a fiecărei localităţi
confiniare şi erau destinate întreţinerii
şcolilor primare naţionale.
In anul 1825 Consiliul de război din
Viena ordonă comandei regimentului nă
săudean să întreprindă măsuri pentru înfiinţarea de "şcoli poporale" în comunele
mai mari ale districtului militar fi6 şi, prin
urmare, începând cu anul următor se
deschid mai multe astfel de şcoli, iar din
1827 şi "şcolile de repetiţie" 6 7 . Intr-un
alt rescript al aceluiaşi Consiliu de răz
boi din anul 1828 se cerea "înmulţirea"
şcolilor comunale naţionale pe spesele
Localităţilor grănicereşti, întrucât, se preciza în act, ,.fondul de provente nu poate
face faţă acestor noi cheltuieli" llil.
La 18 august 1829 soseşte şi actul împărătesc conţinând lămuriri în această
privinţă. Acesta
ordona înfiinţarea de
şcoli primare în toate satele confiniare,
susţinerea lor căzând în seama caselor
comunale. Se preciza, de asemenea, că
ele vor fi frecventate de către toţi copiii
între 7-12 ani, dintre absolvenţii cărora,
cei ,.mai diligenţi şi capabili", puteau să
treacă la şcolile erariale (considerate ast-

ţari

---·--:.n A.N.B., A.F.G.N., pach. CLXXVIIIjA, dos.
1, f. 68. Ofiţerii şi subofiţerii regimentului gră
niceresc erau "în puterea servici ului lor" să folosească din pădurile grănicereşti "atâtea lemne
de câte aveau trebuinţă, dar pe spesele lor proprii să le taie, să (le) aşeze în stânjeni şi să
(le) vectureze (transporte, n.n.)
din pădurea
asignată" (atribuită, n.n.), dar acest lucru "le
era tare anevoie" şi de aceea au recurs la munca comunităţilor în schimbul retribuţiei (Ibidem).
O orgie era egală cu un stânjen cubic de Viena, folosit pentru măsurarea lemnelor şi reprezenta 6,1l2 m:J (vezi Nicolae Stoicescu, op.
cit., p. 300).
!iU A.N.B., A.F.G.N., pach. CLXXVIII/A, dos.
1, f. 68.
tii Nestor Şimon, op. cit., p. 212.
6~ A.N.B., A.F.G.N., pach. CLXXVIII/A, dos.
1, f. 68.
!i:l Nestor Şimon, op. cit., p. 213.
w. Ibidem. Intr-un memoriu inaintat împă
ratului de către Comitetul fondurilor grănice
reşti în 1867 se apreciază că dacă statul îşi a-

chita obligaţiile faţă de grăniceri acest fond
trebuia să ajungă în 1851 "mai la 80 de mii de
florini" (A.N.B., A.F.G.N., pach. CIXjA, dos.
1, f. 511).
,;:, A.N.B., A.F.G.N.,
pach.
CLXXVlii/A ..
dos. l. f. 69-70.
(;(; Virgil Şotropa şi Nicolae Drăganu, op. cit.,
p. 87.
1;7 ,.Şcolile de repetiţie" erau destinate pentru absolvenţii şcolilor primare româneşti care,
între 12-15 ani, trebuiau să "repete" ceea ce
au învăţat în şcolile primare. Aceste cursuri
se desfăşurau în duminici şi sărbători (Ibidem).
1"' A.N.B., A.F.G.N.,
pach.
CCXXXVIIIfA,
dos. 4, f. 26.
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m.c. 7:1. Până la atingerea cuantumului
fondului, cheltuielile şcolare se acopereau
din "taxele de şcoală" impuse grănice
rilor încă din anul 1765, din jumătatea
"intereselor" obţinute după capitalul fondului şcolar comunal împrumutat la privaţi sau după obligaţiunile de stat şi din
alte surse 7".
Actul de înfiinţare, statua faptul că
odată ce fondul va atinge suma stabilită,
"taxa şcolară" va fi suspendată.
Socotelile fondurilor comunale se ţi
neau separat pe localităţi. Invăţătorul trebuia să trimită spre cenzurarea administraţiei militare a regimentului, până la
31 octombrie a fiecărui an, toate evidenţele cu
"percepţiunile şi erogaţiunile"
(încasările şi cheltuielile) fondului 75 • La
indeplinirea tuturor dispoziţiilor legate
de formarea şi administrarea fondurilor
comunale trebuiau să vegheze în primul
rând comandanţii companiilor, apoi primăriile şi preoţii, căci se va dovedi că ele
vor aduce ,,un mare folos grănicerilor" 76.
In acest mod, prin noi sacrificii mate'riale, în fiecare localitate din districtul
militar năsăudean, s-a pus baza formă
rii unui fond şcolar comunal, fond ce a
contribuit decisiv la susţinerea învăţă.
mântului primar românesc. Din fondurile
şcolare locale s-au făcut plata salariilor
învăţătorilor, s-au întreţinut localurile
şcolare şi s-au procurat cărţi şi rechizite
pentru elevi 77 .
In 1851 fondurile şcolare comunale totalizau 25 475 florini şi 66 creiţari, dintre
care 1 083 florini şi 28 creiţari, în "bani
gata", 13 191 florini în obligaţiuni de stat,
8 831 florini şi 26 creiţari în obligaţiuni
private şi 2 369 florini şi 12 creiţari în
alte "active" 78 . Prin urmare, totalizând
veniturile celor 3 fonduri grănicereşti,
acestea ajungeau în momentul desfiinţă
rii instituţiei militare la 1 562 210 florini
şi 4 creiţari, la care se adaugă datoriile
statului pentru dezdăunarea monturelor
din anii 1848-1849, calculate de repre-

fel cele susţinute din fondul de provente)
superioare celor "poporale ", iar ceilalţi,
între 12-15 ani, erau obligaţi să urmeze
"şcoala de repetiţie" tin.
Întrucât susţinerea şcolilor primare româneşti din casele comunale lăsa aceste
instituţii "expuse arbitrariului" din punct
de vedere material, vicarul Ioan Marian,
director peste toate şcolile grănicereşti
din ţinut, a insistat ca pentru susţinerea
lor să se înfiinţeze un fond special. La
cererea sa, după avizări ierarhice succesive, Consiliul aulic de război aprobă, la
28 mai 1838, constituirea fondurilor solicitate 70 .
Ordinaţiunea de
aprobare prevedea
crearea în fiecare localitate grănicereas
că a unui fond şcolar comunal. Sursa de
venituri pentru toate comunele o reprezenta arendarea dreptului de cărciumărit
pe 3 luni de toamnă (29 septembrie31 decembrie) ce revenea acestora 7 1. In
cercul Bârgăului, în aceste fonduri au
intrat şi banii "dăruiţi" de către arhiducele Ferdinand d'Este în anul 1832 pen. tru procurarea seminţelor de către gră
niceri .ca ajutor pentru recolta compromisă în acel an, iar în alte localităţi au
fost incluse şi unele venituri obţinute din
păşunat 72 • In ordinul de înfiinţare se
preciza, totodată, că localităţile grănice
reşti "se vor îngriji de găsirea altor surse" pentru "sporirea" fondurilor şcolare
comunale. Se sugera, printre altele, împrumuturi din capitalul acestora "la privaţi" (grăniceri din localităţile respective) cu dobândă de 50/0 pe an sau cumpă
rarea de obligaţiuni de stat, dar numai
cu aprobarea conducerii regimentului.
Fondul diferea, însă, în funcţie de mări
mea localităţilor : 4 000 florini m.c. pentru comunele mari (18 la număr), 2 500
florini pentru cele mijlocii (12) şi 2 000
florini pentru cele mici (14), suma totală
a acestora cifrându-se la 130 000 florini
r;!J Virgil Şotropa şi Nicobe Driiganu, op. cit.,
p. 87.
711
A.N.B., A.F.G.N.,
pach.
CCXXXVIII(A,
dos. 4, f. 25-26.
71
In cele trei luni ale dreptului de cârciumări t acordat comunelor, fiecare grănicer putea vinde băuturi spirtoase fără nici o .,taxă
sau arendă". (Virgil Şotropa, Nicolae Drăganu,
op. cit., p. 89).
Îc Nestor Şimon, op. cit., p. 213.

/:; Virgil

Şotropa şi

Nicolae

Drăganu,

op. cit.,

p. 89.
7'o Ibidem, p. 89-90.
•
7:; Ibidem, p. 90.
7•;
17

Ibidem.
A.N.B., A.F.G.N.,
pach.
CCXXXVIII/A,
dos. 4, f. 26.
7" Nestor Şimon, op. cit., p 213.
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zentanţii

comunelor grănicereşti la 50 000
florini.
Prin ordinul împărătesc din 22 ianuarie
1851 s-au desfiinţat "miliţiile" de graniţă, deci şi regimentul năsăudean. Cu ocazia introducerii administraţiei civile
s..:au ivit numeroase raporturi de drept,
care, acum, trebuiau reglementate după
principiile dreptului civil în situaţii dificile 79, căci, aproape 9 decenii, zona fusese administrată de organele militare.
Odată cu trecerea ţinutului grăniceresc
năsăudean sub administraţia civilă (1 aprilie 1851), aceasta a pus cu acuitate şi
problema apartenenţei fondurilor grăni
cereşti, care, după cum se ştie, reprezentau, de jure, proprietatea foştilor grăni
ceri. De altfel, însuşi Wohlgemuth, guvernatorul Transilvaniei, le şi recunoscuse
în acest sens 80, numai că, noua administraţie, cea civilă, a căutat să le considere,
ba mai mult, să le şi administreze, ca avere erarială (de stat), fapt ce a dus la o
acerbă împotrivire a foştilor grăniceri,
soldată, după o luptă aspră dusă, vreme
de un deceniu, cu fiscul austriac, cu victoria acestora.
"Provocaţi" să-şi exprime poziţia asupra averilor grănicereşti, la 13 martie
1851 reprezentanţii celor 44 de comune
foste confiniare s-au întrunit la Năsăud.
Dând dovadă de un înalt spirit de înţe
legere a nevoilor populaţiei locale, aceştia
au decis ca fondurile grănicereşti să nu
se împartă între comunităţi şi, în viitor,
ele să fie folosite pentru scopuri culturale 8 1. S-a hotărât, de asemenea, că "administrarea şi manipularea" acestor fon-

să fie trecută de la Comisia economică militară la un Comitet grăniceresc,

duri

ales, cu acel prilej, printr-o "deplină învoire" 82
Dar, odată cu transpunerea comunelor
de la administraţia militară la cea civilă,
erariul financiar a pretins predarea .,defenitivă ", ca "avere erarială ", a fondului
de mondire cu "toate izvoarele sale de
venite", a restului fondului de provente
şi a clădirilor edificate din acest fond. Se
cerea încă "separarea terenurilor foste alodiale" înainte de militarizare de "cele
foste comunale" şi predarea celor dintâi
erariului 83 . Până la efectuarea acestei separări, fiscul pretindea să i se transpună
în proprietatea sa toţi munţii, păşunile şi
pădurile proprietate comună a localităţilor foste confiniare împreună cu
veniturile lor, precum şi fondurile şco
lare comunale. La toate acestea se adău
gau şi pretenţiile familiei Kemeny asupra a 9 munţi revendicaţi sr..
Din nefericire, pretenţiile fiscului au
fost acceptate de către conducerea militară şi civilă a districtului, exceptându-se,
doar, păşunile, pădurile şi capitalul fondurilor şcolare comunale. Comunităţile
foste grănicereşti rămâneau practic fără
averea câştigată cu atâta jertfă şi cu toate intervenţiile Comitetului administrativ
al fondurilor - în rândul căruia cel mai
activ a fost Vasile Naşcu - la organele
locale şi districtuale, la Guberniul din
Sibiu şi chiar la împărat, chestiunea clarificării averilor grănicereşti
rămăsese
nelămurită încă un deceniu. In urma acestei situaţii, cei 110 reprezentanţi ai
comunelor confiniare, întruniţi la Năsăud
la 2 august 1860, au decis să trimită o
delegaţie la împărat, care printr-un memoriu bine argumentat, să ceară urgentarea clasificării averilor grănicereşti şi
separarea acestora de bunurile statului.
Memoriul, semnat de cei 4 membri ai

79 Victor Onişor, Legile grănicerilor nasaudeni despre administrarea pădurilor, regularea
proprietăţii, contractul din 1872 şi pacea judecătorească din 1890, Bistriţa, 1905, p. 2.
ao Detalii la Nestor ŞiRlon, op. cit., p. 34-36.

Sl Principalele hotărâri luate cu acel prilej
au fost : 1) Munţii să ră~nână in posesia comunelor ca pe timpul graniţei, iar cei administraţi in comun (Dosul Stănişoarei, Crăciunel
şi din 1854 Poiana Rotundă) să aibă acelaşi
statut, iar veniturile să "incurgă" in aceleaşi
fonduri ca şi până acum ; 2) Fondul de monture să nu se împartă intre colllune şi fiindcă
"scopul pentru care s-a înfiinţat a incetat", el
să fie destinat pentru stipendii la învăţătură "fiilor din regiment"; Fondurile şcolare comunale
,.să rămână scopului pentru care s-au înfiinţat"
(A.N.B., A.F.G.N.,
pach. CCXXXjA, dos. 4,
f. 27).

B2
83

Ibidem.
Considerând

că substituie pe cea militară,
administraţia financiară cerea, de fapt, predarea tuturor bunurilor şi drepturilor care, pe

tiKlpul graniţei, au fost administrate de către
organele militare şi erau considerate averi erariale militare. (Vezi Florian Porcius, op. cit.,
p. 36).
~ A.N.B., A.F.G.N.
pach.
CCXXXVIII/A,
dos. 4, f. 27.
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delegaţiei Vasile Naşcu, George Lica,
Ioan Purceilă şi juristul Ioachim Mureşanu întocmit pe baza documentelor
aduse de Naşcu "cu desagii" de la Viena,

ca şi terenurile "intra şi extravilane" vacante, care, pe timpul graniţei, fuseseră
administrate de către "diregători militari" 8i.
In punctul 12 al rezoluţiei se preciza
restituirea capitalului fondurilor şcolare
comunale pentru a fi folosite în scopul
pentru care s-au creat. La fel, obligaţiu
nile de stat ale fondului de mondire, care până acum erau în administrarea erariului, s-au restituit "spre scopul destinaţiunii proiectate", în starea de avere
constatată la "desfiinţarea graniţei acestui regiment dimpreună cu capitalele, care au crescut de la desfiinţarea graniţei
militare, până la încheierea anului curent
cu prisosurile din arenda munţilor reven-

precum odinioară Şincai îşi purta Hronica
românilor, cuprindea 35 de puncte şi a
fost înmânat monarhului la 13 decembrie
1860 s:>. Este meritul incontestabil al lui
Vasile Naşcu, care, rămas singur la Viena aproape un an, a stăruit cu cerbicie
să convingă miniştrii de îndreptăţirea cererilor exprimate în petiţie. A purtat discuţii opuse cu primul-ministru Rainer,
cu ministrul Schmerling, cu Plener, ministrul de finanţe, cu Kememy, preşedin
tele Cancelariei Aulice Transilvane, şi
chiar cu Franz J osef, împăratul Austriei.
In cele din urmă, monarhul se vede silit
să emită rezoluţia sa în privinţa averilor
grănicereşti năsăudene la 27 august 1861.
Ea reda comunelor foste confiniare toalle
proprietăţile "intra şi extravilane aflate
în posesia lor la desfiinţarea regimentului ", fondurile şcolare comunale, fondul
de mondire ,.cu veniturile sale şi cu izvoarele lui", terenurile, munţii şi pădurile
care au fost în posesia sau "uzufructul"
comunelor din valea Rodnei, munţii re.,.
vendicaţi care nu constituiau "pretenţii
de pertractare" (aceştia rămânând să fie
lămuriţi în viitor), precum şi regaliile 86.
Comunelor din Valea Bârgăului li s-au
restituit terenurile şi munţii avuţi înain.:.
te de militarizare, precum şi munţii revendicaţi care nu făceau obiectul unor
pretenţii ale familiei Kemeny, iar celor
două localităţi din Valea Sieului Mă
rişelu şi Sântioana le-au fost recunoscute aceleaşi averi întocmai ca şi celor
din Valea Rodnei.
Prin rezoluţia împărătească amintită
statul reţinea pentru sine drepturile regaliene ale localităţilor din Valea Bârgăului, Mureşului, Budacului şi ale celorlalte 3 din Valea Şieului, precum şi terenurile considerate alodiale înainte de
militarizare ale acestor comune. Se reţi
neau, de asemenea, edificiile fondului de
provente, cu excepţia celor necesare Şco
lii normale şi Şcolii de fete din Năsăud

dicaţi" AA.

Se poate constata, deci, că rezoluţia
restituia, în cea
mai mare parte, averile grănicereşti ale
localităţilor din Valea Someşului (27 la
număr) şi comunelor Mărişelu şi Sântioana de pe Şieu, dar reţinea pentru fise
sursele fondului de provente pentru celelalte localităţi. Discriminarea între cele
două categorii de comune pornea de la
situaţia lor diferită avută înainte de militarizare : cele din prima categorie fuseseră considerate libere, iar celelalte
iobage 89.
Pentru aplicarea acestei rezoluţii, monarhul a ordonat instituirea unei comisii, care, în linii generale, a produs nemulţumiri foştilor grăniceri. Totuşi, în
cea mai mare parte, problema aplicării
pe teren. a patentei din 27 august 1861
a luat sfârşit în anul 1872, dar intervenţii şi procese au avut loc până în anul
1890, când problema s-a rezolvat definitiv 90.
Din anul 1861 în istoria fondurilor gră
nicereşti năsăudene începe o nouă etapă,
cea în care, până la lichidarea acestora
de către regimul comunist, ele au slujit
cu adevărat creatorilor lor şi erezilor acestora, căpătând una dintre cele mai nobile destinaţii : cultivarea tinerilor români
prin şcoală.
imperială recunoştea şi

Pentru detalii vezi Nestor Şimon, op. cit.,
p. 196-220.
86 AN.B, A.F.G.N.,
pach.
CCXXXVIII/A,
dos. 4, f. 31.
85

87

Ibidem.

88

Nestor Şimon, op. cit., p. 411-412.
Valeriu Şotropa, op. cit., p. 263.
Victor Onişor, op. cit., p. 2.
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Incă

înainte de cunoaşterea detaliată

cereşti, primul
Naşcu !1".

conţinutului autografului împărătesc, la
iniţiativa căpitanului suprem al districtului românesc năsăudean recent înfiinţat, Alexandru Bohăţel, şi a vicarului
Grigore Moisil, reprezentanţii celor 44
de comune foste grănicereşti s-au întrunit la Năsăud în 27-28 septembrie şi

a

pach.

Vasile

Incepând cu sfârşitul anului 1861, dunumeroase vexaţiuni ale erariului financiar, averile grănicereşti au intrat
treptat în administrarea proprietarilor de
drept. Pentru aplicarea pe teren a rezoluţiei imperiale s-a instituit, din partea
Ministerului de Finanţe, o comisie formată din Johann Pock, preşedinte, Josef
Schweiger şi Michael Traugott Suchanegg. membri. Ea şi-a început lucrările
la 1 noiembrie 1861 % şi a activat până
la instaurarea dualismului, în 1867, costând statul 100 000 florini v.a.
"Comisia separatoare" a bunurilor comunale de cele ale statului trebuia să fie
imparţială şi să aplice corect principiile
cuprinse în autograful împărătesc. Dar,
dimpotrivă, ea a încercat să favorizeze
fiscul, aplicând principii de drept îndoielnice şi apelând la argumente false şi cel
puţin ciudate. Prin astfel de mijloace, ea
a adjudecat pentru "erariul financiar"
terenul "montan" de la Rodna, precum şi
muntele "Poiana Rotundă", smulgând !ocalităţilor din Valea Rodnei 5 000 jugere
teren, iar, prin calcule eronate, localită
ţilor din cercul Bârgăului alte 14 852 jugere 9<i_
Protestele grănicerilor faţă de deciziile
"Comisiei separatoare" au apărut chiar
de la început, la 1 noiembrie 1861, cu
prilejul restituirii regalelor pentru cele
29 comune considerate libere înainte de
înfiinţarea
regimentului. Printre alt€
multe obiecţii, "reprezentanţii acestor comune au protestat contra "neprimirii taxelor de moară", a veniturilor din pă
duri, a clădirilor fondului de provente şi
au cerut restituirea terenului "cu scaldele" şi localul de crâşmărit de la Anieş,
proprietate a lor, vândută fără nici un
drept de către administraţia militară.
In acelaşi timp, revendicau "regalele" şi
pădurile de la Coşna, precum şi unele edificii pentru practicarea crâşmăritului
'"' Ibidem, pach. CCXCVIII, dos. 1, f. 37-38.
Florian Porcius (op. cit., p. 52), afirmă că

CCXXXVIIIjA,

!Jo

!>" Instrumentu fundaţionale pentru inst!tt:tele de inveţiamentu şi educaţiune de in Districtul Năsăudului, Cluj, 1872, p. 10--11.
!1:1 A.N.B., A.F.G.N.,
dos. 4, f. 3~.

fiind

pă

5-6 octombrie 1861, apoi la 13-14 septembrie anul următor, şi pe baza hotărâ
rilor din martie şi august 1851, au adoptat o ,.Invoire" prin care au decis ca fondurile grănicereşti să nu se împartă între localităţi şi să se administreze în comun pentru scopuri şcolare. Potrivit Jnvoirii" semnate de aceştia, Fondul de
provente lua denumirea oficială de Fond
scolastic central, în el fiind incluse %
din drepturile regaliene (1/4 rămânea în
casele comunale pentru alimentarea fondurilor şcolare locale) 91 . El era atribuit
întreţinerii "de institute de învăţământ
şi
educaţiune",
menţionându-se
cele
5 şcoli foste "triviale", Şcoala normală
şi cea de fete din Năsăud întreţinut€
şi pe timpul regimentului la care se
adăuga un liceu complet românesc, împreună cu un "convict" (internat) de 100
de locuri şi o şcoală reală la Năsăud !r.!.
Fondul de montur şi-a schimbat prin aceeaşi .,Invoire" - denumirea în
Fond de stipendii şi, împreună cu sursele
sale de venituri, a fost destinat acordării
de burse şi ajutoare pentru fiii şi urmaşii grănicerilor ce urmau studii mai înalte. Ambele denumiri, precum şi destinaţiile fondurilor menţionate au fost aprobate de către împărat la 3 septembrie
1863 9:1• Pentru ca această destinaţie "să
nu se altereze în viitor", la 15 decembrie
1861 reprezentanţii comunelor au hotă
rât concentrarea celor 3 fonduri (şcolare
centrale, de stipendii şi şcolare comunale)
la Năsăud şi administrarea lor de către o
Comisie administratoare aleasă cu acea
ocazie. Comisia era, de fapt, organul executiv al Comitetului fondurilor grăni!JJ A.N.B., A.F.G.N.,
dos. 4, f. 32.

ei director

pach.

:;;-::. :ncei)Ut lucrările in aprilie 1862, or primul
~protocol" (proces-verbal) al acesteia poartă data de 1 noiembrie 1861 (A.N.B., A.F.G.N., pach.
CLVII. dos. 3, f. 31).
'"; Florian Porcius, op. cit., p. 52-53.

CCXXXVIIIJA,
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această localitate, sau
la Năsăud, deoarece

in

O chestiune litigioasă în ambele regimente româneşti de graniţă privea munţii revendicati, pentru limpezirea căreia,
din ordinul împăratului, s-a instituit, în
1861, o comisie specială prezidată de că
tre ministrul fără portofoliu Nadasdy tot.
Raportul acesteia, prezentat monarhului,
arăta că justetea pretentiei familiei Kemeny de a i se preda cei 9 munţi aflaţi
în folosinţa comunelor confiniare ale districtului năsăudean n-a fost dovedită. Dar,
cu toate acestea - afirmând că aceşti
munţi ar fi aparţinut domeniului Jeciului, proprietate a familiei Kemeny - comisia recomandă recunoaşterea proprietă
ţii acestei familii asupra munţilor respectivi, admiţând, deci, "un titlu de drept
dubiu şi fictiv" 1<12_
La presiunea fostelor comune grănice
reşti, la 7 mai 1864 Cancelaria Aulică
Transilvană trimit2 aşa-numitele "Principii îndrumătoare" prin care impunea o
schimbare radicală a proprietăţii în Valea Rodnei - diminuând-o, desigur, pentru localităţile de aici - cu scopul compensării parţiale a celor 15 comune considerate iobage pentru pierderea celor
95 035 jugere luate pentru fise (terenv.rilt
alodiale) şi familia Kemeny 10::. Comunele protestară energic la 23 iunie 1864
prin reprezentanţii lor, convocaţi de către
comisia separatoare de proprietăţi la Sângeorzul Român. Apoi, aflând şi de alte
intentii meschine ale acestei comisii. ei
înaintară un protest fulminant, sen~nat
şi de către Comitetul fondurilor şcolare
şi de stipendii, guvernului transilvan, care - "spre a mai molcomi spiritele" anulează unele decizii ale comisiei, restituind comunelor o parte din clădirile fondului de provente şi din terenurile vacante 10 ~.
Protestele comunelor nu se sfârşesc însă
aici, întrucât autorităţile superioare par
decise să aplice hotărârile comisiei. De
aceea, printr-o delegaţie compusă din prepozitul de Gherla, Macedon Pop, Florian
Porcius, Maxim Lica, Vasile Naşcu şi Va-

cele de la Rodna
sunt construite
"din proventele noastre şi cu lucrul nostru" 97.
Pentru rezolvarea recursurilor foştilor
grăniceri împotriva deciziilor comisiei amintite, pe lângă Cancelaria Aulică a
Transilvaniei s-a înfiinţat un "senat"
compus din reprezentanţii acestei cancelarii şi ai ministerelor de interne şi finanţe. Acest "senat" a respins însă toate
recursurile comunelor confiniare şi ale
Comitetului fondurilor şcolare năsăudene.
Un singur recurs, cel al localităţii Coşna,
a fost o excepţie. Până la 1769, localitatea amintită aparţinea Moldovei, dar odată cu "regularea" granitei dintre aceasta şi Transilvania, Coşna a fost încorporată, administrativ şi politic, districtului
militar năsăudean, locuitorii ei fiind trataţi ca oameni liberi 98. Dar, în 1863, comisia separatoare de posesiuni i-a declarat ,.foşti jeleri" şi, prin urmare, moşiile
lor trebuiau răscumpărate, iar pădurile
predate erariului !l!J. In recursul lor la
deciziile comisiei, coşnenii au prezentat
documentele edificatoare, demonstrând că
pe timpul cât au aparţinut Moldovei aveau statutul de "oameni liberi". Prin urmare, .,senatul" anulează sentinta comisiei şi le restituie toate bunurile avute în
proprietatea lor înainte de anul 1769 şi
la 4 octombrie 1866, Oficiul silvic din
Năsăud transpune pădurile în proprietatea acestei localităţi (21:1) şi în cea a Fondului de stipendii (1 ': 1) too.
şi

!'7 A.N.B., A.F.G.N.,
f. 36-37.

!l~

pach. CLVII, dos. 3,

Pe timpul regimentului

această

localitate
o "taxă
de propentru vite,

::1 plătit "contribuţiunea de pământ" şi
protecţională" care intrau în fondul

vente. alături de "taxa pe cap" şi
ultimele două intrând în "visteria ţării" (Ibidem,
pach. CCXXXVIII/A, dos. 4, f. 16).
!~ 1 Ibidem, pach. CCXXXVjA, dos. 1, f. 2.
UNJ Ibidem. Incă înainte de pronunţarea recursului între Fondul de stipendii şi locuitorii
Coşnei se făcuse un acord în cazul în care vor
avea câştig de cauză. Recursul s-a făcut la iniţiativa acestui fond, care, din 1857, arendase pe
seama lui pădurile localităţii. Pentru a-şi "arăta
recunoştinţa" faţă de fond, care a iniţiat recursul, locuitorii Coşnei s-au învoit să acorde
acestuia, ca proprietate, 1/3 din întinderea pă
durilor, acord semnat de ambele părţi la 17,
mu.rti<' 1865 (Ibidem).

Ibidem, înv. 32, f. 30.
Florin Porcius, op. cit., p, 54.
101 Ibidem, p. 55. Cei 9 munţi revendicaţi de
această familie erau în folosinţa comunelor considerate iobage.
IOJ
102

W'o

Ibidem, p. 56.
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sile Buzdug, ele înmânează, la 5 octombrie 1865, o petiţie împăratului, care, prin
uneltirile Cancelariei Aulice, fu respinsă.
Ba, mai mult, aceasta a ordonat aplicarea deciziilor comisiei separatoare sub
presiunea armată. Un nou memoriu, prezentat Guvernului transilvan avu însă
darul să amâne execuţia, încât, instaurarea dualismului austro-ungar găseşte problema separării proprietăţilor încă nerezolvată.

Din anul 1867 soluţionarea chestiunii
în discuţie este preluată de către Ministerul de Interne de la Pesta. căruia Guvernul de la Sibiu îi transmite toate actele. Pentru susţinerea cererilor sale, o
delegaţie năsăudeană, compusă din Florian Porci~ şi Vasile Buzdug, se afla în
toamna anului 1867 în capitala ungară,
unde prezenta un memoriu Ministerului
de Interne. "Voind să câştige simpatia
românilor şi să dovedească grănicerilor
că e liber de orice preocupări şoviniste",
Guvernul pestan a tratat cererile năsău
denilor cu multă bunăvoinţă. Prin urmare, fără a-şi fi terminat lucrările, comisia separatoare de proprietăţi este desfiinţată, instituindu-se alta, în componenţa căreia intrau reprezentanţi ai ministerelor ungare de interne, finanţe şi justiţie 105. Comisia a lucrat atent, informându-se amănunţit despre toate raporturile
de proprietate din district şi, la recomandarea ei, Ministerul de Interne a ordonat
transpunerea mai multor clădiri şi proprietăţi Fondului şcolar central şi unor
localităţi din district (Năsăud, Rodna, Zagra, Telciu, Budacu Român, Şieuţ, Manor, Gledin şi Ruşii Munţi) "spre scopuri
scolastice şi ecleziastice" 106.
Raportul finalizat de către consilierul
Josif Hossu fu luat în dezbatere de că
tre comisia ministerială, care, convinsă
de defectuozitatea lucrărilor comisiei anterioare şi de inechitatea aplicării deciziilor ei, a apreciat ca îndreptăţite majoritatea cererilor foştilor grăniceri. De aceea, .,în unanimitate", a hotărât lăsarea
"neatinsă" a proprietăţilor grănicereşti
în starea anterioară desfiinţării regimentului şi trecerea acestora în posesia foste1o5
100

Ibidem, p. 56-57.
A.N.B., A.F.G.N.,

pach.

CLVII,

lor comune confiniare. Pentru a nu ignora însă interesele fiscului şi pe cele ale
familiei Kemeny, comisia indica rezolvarea problemei proprietăţii pe "cale amicală", idee acceptată de către cele trei
ministere. Prin urmare, părţile implicate, comunele foste grănicereşti şi Comitetul fondurilor şcolare şi de stipendii,
pe de o parte, şi familia Kemeny, pe de
cealaltă parte, au fost somate să-şi trimită, la 1 iunie 1871, delegaţi în capitala
ungară pentru negocieri.
Pertractările dintre reprezentanţii nă
săudenilor şi comisie s-au
concretizat
printr-un acord, redijat sub formă de contract, la Buda, în 30 iunie 1871. Semnat
de ambele părţi, el a fost înaintat Ministerului de Interne, care-1 aprobă fără modificări, fiind înmânat apoi Ministerului
de Finanţe. Acesta l-a supus unei revizuiri şi, după impunerea unor condiţii comunelor şi comitetului fondurilor, a fost
semnat de către reprezentanţii acestora
(vicecăpitanul districtului, Florian Porcius, şi preşedintele tribunalului Năsăud,
Ioan Florian) şi cei ai ministerului, la
Buda, în 12 martie 1872, şi a fost pus în
aplicare 3 luni mai târziu (14 iunie) 107.
Prin acest contract statul cedează "pentru totdeauna şi irevocabil" următoarele
bunuri:
1) Fondului şcolar central din districtul Năsăudului edificiile militare grăni
cereşti, "sesiunile" intravilane şi grădi
nile aflate încă în posesia statului, precum şi drepturile regale - "crâşmăritul,
morăritul şi de orice numire, care s-au
folosit ori s-au putut folosi de erar ca
fost stăpân al pământului" - cu rezerva
că dacă puterea legiuitoare ar ordona răs
cumpărarea sau desfiinţarea lor, fondul
şcolar central va fi despăgubit ;
2) Fondului de stipendii i se atribuie
muntele .,Dosul Poienii Rotunde" şi aren. da terenului minier de la Rodna, teren
care, de fapt, rămâne în posesia erariului
financiar, adjudecat lui, în suprafaţă de
2 469 jugere, prin sentinţa comisiei din
aprilie 1864, contra unei arenzi moderate
(25 creiţari v.a. pe juger) pe timpul cât
n va dura lucrarea minelor", iar "dacă s-ar
părăsi lucratul minelor, statul îşi poate

dos. 3,

1o1

Ibidem,

pach. CCXXXVIII/A,

f. 37.

f. 13-30.
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dos. 4,

răscumpăra intravilanele, locurile curiale,
clădirile destinate pentru mine sau cele
care ţin de colonia montană, cu o taxă
corespunzătoare arenzii perpetue de 1 florin pe 1 juger de 1 600 stânjeni" pătraţi;

Semnarea "Contractului" a stârnit şi
unele critici, mai ales din partea localităţilor bârgăoane, care ar fi dorit ca drepturile regale să fie cedate comunelor şi
nu fondurilor şcolare centrale. Dar, ministrul de finanţe n-a acceptat restituirea regalelor pentru celelalte 15 localităţi decât fondurilor amintite, întrucât,
credem noi, acestea aveau personalitate
juridică şi prezentau mai multă siguranţă în achitarea sumelor
ca recompensă
pentru bunurile cedate 110.
Alături de celelalte bunuri, prin "Contractul" din 1872 comunele grănicereşti
au primit aproape 74.000 jugere de teren, dintre care 58.553 jugere numai cele
din Valea Bârgăului 111.
Conţinutul "Contractului" pe baza rapoartelor prezentate de către "plenipotenţiarii" comunelor şi ai comitetului
fondurilor şcolare, Florian Porcius şi
Ioan Florian, a constituit obiectul dezbaterilor la şedinţa Comitetului fondurilor şcolare centrale şi de stipendii din
14 iunie 1872. Pentru a potoli unele nemulţumiri ale foştilor grăniceri şi
îndeosebi ai celor din văile Bârgăului, Şi
eului şi Mureşului, comitetul a hotărât
ca toate edificiile obţinute - cu excepţia celor 8 din Năsăud, a birtului
din
Prundu Bârgăului şi a unui edificiu din
Rodna care rămâneau
în proprietatea
fondului şcolar central -, împreună cu
grădinile, sesiile vacante şi "alte pămân
turi" să treacă "în proprietatea comunităţilor confesionale pentru scopuri scolastice". Fondul şcolar central renunţă prin decizia luată cu acea ocazie - la
1/4 din veniturile dreptului de cârciumărit pentru cele 15 comune, care rămâ
ne în caseriile acestora cu obligaţia ca
jumătate din ele să intre însă în visteria fondurilor şcolare locale. Prin aceste
măsuri interesele celor două tipuri
de
comune (libere şi iobage) s-au egalizat.
De asemenea, fondul de stipendii rămâ
ne cu arenda muntelui Crăciunel,
iar

3) Comunelor foste confiniare le-au fost
cedate toate păşunile, fănaţele şi munţii
aflaţi în posesia lor, precum şi cele atribuite erariului de către comisia regulatoare de proprietăţi în anii 1864-1866.
4) Ca recompensă pentru bunurile şi
drepturile predate statul pretinde 100 000
florini v.a. 108 (la început a pretins 200 000
florini).
Ministerul de Finanţe, ca reprezentant
al statului a predat, însă, aceste drepturi
şi bunuri cu următoarele condiţii :
1) Clădirile, terenurile intravilane şi
grădinile aflate în folosinţa statului ră
mân şi mai departe în acest scop, iar dacă
dintre cele predate fondului şcolar central ar fi de trebuinţă statului, acesta
este dator să le pună la dispoziţia lui ;
2) Fondul şcolar central se obligă la
plata celor 100 000 florini v.a., în contul
bunurilor şi drepturilor predate, în 20 de
rate anuale, consecutive cu "interesele''
de 5% după aceştia în sumă de 7 625 florini pe an, plătibili în două tranşe anuale, începând cu 1 ianuarie 1872 ; comunele se obligau "in solidum" să achite
această sumă ;
3) Comunele îşi iau asupra lor toată
răspunderea privind orice
despăgubire
asupra celor 9 munţi revendicaţi, aflaţi
acum în folosinţa lor, dar adjudecaţi condiţionat familiei Kemeny în 1863, dar,
care până acum, "nu a împlinit·' condiţiile puse 109.
10

~

Ibidem, f. 33-34. Vezi, de asemenea, Vic-

Onişor, op. cit., p. 53-56.
J~J A.N.B., A.F.G.N.,
pach.

tor

CCXXXVllljA,
dos. 4, f. 34-36. Impăratul a acordat la 24 decembrie 1863 cei 9 munţi revendicaţi familiei
Kemeny cu anumite condi~ii, care, la încheierea "Contractului" din 1872 nu au fost încă îndeplinite. Era posibilitatea, deci, ca decizia imperială să nu se poată pune în practică pe cale
administrativă şi în acest caz familia Kemeny
să intenteze proces juridic erari ului financiar
atât pentru desdăunarea preţului acestor munţi
cât şi pentru "uzufructul din timpul trecut".
Prin urmare, în acest caz, comunele foste confiniare se obligă să poarte "urmările procesului" (Ibidem, f. 34). Procesul va începe întradevăr în anul 1881 şi va dura 10 ani, înche-

indu-se prin aşa-numita "pace judecătorească"
din 1890, care va costa comunele 315 000 florini (Ibidem, pach. CIX/B, dos. 8, f. 75).
110 Regalele celor 15 localităţi aduceau un
venit anual apreciat la 20 000 florini v.a. (Florian Porcius, op. cit., p. 60).
111 Ibidem, p. 61.
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ceilalţi munţi din care s-a format terenul minier de la Rodna sunt recunoscuţi
ca proprietatea comunelor de la care s-au
luat (Rodna, Sângeorz, Feldru şi Năsă
ud) cu rezerva prevederilor speciale din
"Contractul" referitor la acest teren 112 .
După anul 1861 are loc trecerea treptată a averilor grănicereşti în administraţia Comitetului fondurilor şcolare
şi
de stipendii, fapt ce a dus la sporirea
continuă a capitalului fondurilor, creându-se astfel. posibilitatea cumpărării pe
seama acestora a unor bunuri imobiliare
(terenuri agricole, păduri, edificii, mori)
precum şi a dreptului de cârciumărit a
unor particulari din district sau din afara acestuia. Ideea achiziţionării acestor
bunuri aparţine căpitanului suprem al
districtului, Alexandru Bohăţel, o figură
luminoasă, cu remarcabile calităţi
puse
în slujba românilor de aici. Printr-o adresă trimisă
la 21 decembrie 1866 Comi
siei administrative a fondurilor, Bohăţel
recomanda acesteia să ia spre dezbatere
cumpărarea unui domeniu de 3 000
jugere din localitatea Sânmihai (Comitatul
Cluj) şi a unor "realităţi" din Năsăud,
of~rtate spre vânzare "de privaţi", căci
în acest mod, se crează "surse sigure
pentru întreţinerea instituţiilor de învă
ţământ proiectate" 113.
Receptiv la ofertele amintite, dar şi la
multe încă altele, Comitetul fondurilor a
numit comisii speciale pentru a le analiza la faţa locului. In urma rapoartelor
prezentate de către acestea în
cadrul
adunărilor generale ale comitetului,
au
fost respinse ca dezavantajoase achiziţi
onarea domeniilor de la Sânmihai
şi
Mociu w (1867), apoi cele de la Iclod
(1871) 115 şi Şieu Odorhei (1871) 11 6. Oricum, deceniul 1861-1871 - perioadă în
care averile grănicereşti erau în mare
pericol de-a fi pierdute în proporţie însemnată de către adevăraţii lor făuritori,
reprezintă o etapă de progres în consolidarea fondurilor grănicereşti năsăudene
îndeosebi a celor şcolare centrale.
Pe

112

seama acestora, conducerea administrativă a fondurilor a cumpărat importante
bunuri imobiliare aducătoare de venituri, punându-se, în acest chip, o bază
materială

solidă instituţiilor năsăudene.

Prin contractul din 22 martie 1868 s-a
cumpărat, cu 49.500 florini v.a., de
la
Bogdan Todorffi şi Negrutz Cristof un
domeniu situat în hotarele localităţii Ceanu Mare din comitatul Cluj. Pe el se
aflau mai multe edificii şi cuprindea terenuri intravilane şi extravilane (arabile,
fânaţe, păşuni, păduri) în suprafaţă
de
1035 jugere w. In anul următor s-a cumpărat cu 15.000 florini de
la contele
Şă.ndor Bethlen dreptul de cârciumărit
de la .,scaldele" de la Anieş (Dombhat)
precum şi o parcelă de teren în hotarul
comunei Maieru 118, ia.r în 1870 şi 1871
un edificiu şi terenuri agricole la Nă
săud 11!1. O achiziţie importantă a constituit-o două parcele de pădure de la Cepari cu o întindere de 116 jugere şi 1469
stânjeni pătraţi, cumpărată cu 17.300
florini v.a. de la Samuel Făldvary şi
moştenitori în anii 1371 şi 1872 tw. Alte
însemnate "realităţi" s-au cumpărat, pe
seama aceluiaşi fond, şi
în următorii
ani : o casă, cu grădină în Năsăud. la
preţul de 1 000 florini v.a. (1873) 12 1 ; 4
parcele extravilane, cu 596 florini v.a.,
la Anieş, pe care în 187511876, s-a ridicat o "ospătărie" ce a costat 5454 florini v.a. (1874) ; un teren arabil cu 120
florini v.a. la Rodna (1875) 122 ; 3 edificii şi 47 jugere teren cu S 300 florini v.a.
la Măgura Calului (comuna Tiha Bârgă
ului) m ; o casă cu grădină (pe care se
va construi o moară) şi dreptul de cârciumărit din Entreadam (cartier al Nă
săudului) la preţul de
576 florini v.a.
{1876) 12'• ; în fine. la preţul. de 3050 florini v.a., jumătate din birt, din dreptul
de cârciumărit şi o parcelă de teren în
Tihuţa şi Zimbroaia
de la Alexandru
ll7
IlS
li!J

Ibidem, Registre. înv. 4/1868, f. 5-6.
Ibidem, înv. 5/1869, f. 1-3 şi 36.
Ibidem, pach. CCXXXVIIIjA, dos. 4, f.

46-4E.
no Ibidem,
121 Ibidem,
122 Ibidem,
123 Ibidem,
121 Ibidem,

A.N.B., A.F.G.N., Registre, înv. 8/1872. f.

50-52.
11:: Ibidem, pach. XCX, dos. 1, f. 1.
ur, Ibidem, f. 15, şi 18.
115 Ibidem, dos. 3, f. 27-28.
Itu Ibidem, dos. 4, f. 73.

f.
f.
f.
f.

60.
50.
51.

52.
f. 63.
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Gomboş
rări de

(1879) m. Toate aceste cumpă~
bunuri trebuiau să aibă aprobarea Ministerului Cultelor şi Instrucţi
unilor Publice, după care se puteau trece în cartea de proprietate a fondului
şcolar central şi întăbula pe numele acestuia.
Prin urmare, bunurile
şi drepturile
restituite Fondului de provente de cătrt
fise prin "Contractul" din martie 1872,
precum şi cele cumpărate - amintite
mai sus - au reprezentat întreaga avere
a acestuia. Bunurile sale au fost administrate de către o Comisie administratoare aleasă de către Comitetul administrativ al fondurilor şcolastice centrale şi
de stipendii din districtul Năsăudului,
căruia, periodic, îi dădea socoteală despre corecta administrare a acestora . Valorificarea bunurilor şi drepturilor fondului s-au făcut prin administrarea proprie - puţine, desigur - dar mai cu
seamă prin arendarea unor persoane private a terenurilor agricole, păşunilor şi
pădurilor
şi prin închirierea clădirilor.
O sursă importantă de venituri a constituit-o "interesele" (dobânzile) cuvenite
pentru sumele capitalizate în obligaţiuni
de stat şi private sau în active la bănci,
care, de regulă, depăşeau veniturile obiş
nuite din administrarea averilor proprii.
Edificator în acest sens este anul 1890,
când, din cei 75.510 florini v.a. cât a
reprezentat venitul fondului şcolar centraL 37.264 (49,30/o) au provenit din .,interese" pe capital12fi.
Venitele fondului au fost în general
ascendente până la finea deceniului 9 al
secolului trecut, dar au crescut aproape
proporţional şi cheltuielile 12'. Dacă, însă,
obiectivele cuprinse în "învoirea"
din
1861 şi 1862 şi statuate, apoi, în 1865,
în Instrumentul fundaţional - o chartă
a fondurilor grănicereşti aprobată şi dE:
împărat în 1871 - , adică
construirea

unui edificiu şi a "convictului" pentru
gimnaziu şi înfiinţarea şcolii reale s-ar
fi demarat din primii ani, fondul ar fi
fost pus
în imposibilitatea înfăptuirii
acestor obiective. De altfel, internatul şi
şcoala reală nici nu s-au nutut realiza
până în 1918.
Cu toată contribuţia comunelor foste
grănicereşti, construcţia localului gimnaziului năsăudean între 1887-1889 a supus
fondul şcolastic central la un efort considerabil (119.966 florini v.a.) 128,
producând, astfel, un mare dezechilibru financiar, încât în mai multe rânduri acesta a fost nevoit să facă împrumuturi la
fondurile de stipendii 12fl, de pensii 130, de
depozite şi de "convict" Lll. La toate
acestea s-a adăugat politica ostilă a guvernului maghiar, care prin articolul de
lege XXXVI/1888, a răscumpărat dreptul de cârciumărit al fondului şcolar sursa lui cea mai însemnată de venituri
- zguduind baza sa materială, care, în
primii ani ai secolului nostru, s-a redus
la jumătate. Prin urmare, adunarea generală a
comitetului administrativ al
fondurilor a decis, la 21 martie 1890,
"vinderea pentru vecie" a realităţilor din
Măgura Calului, Tihuţa, Rodna, Prundu
Bârgăului şi Anieş, căci "încetând dreptul de crâşmărit" fondul "nu mai are
trebuinţe de crâşme" m. Primele
două
"realităţi" s-au vândut în 1894 cu 4.800
florini m, iar în 1 900 şi cel de la Rodna.
Fosta "casă a maiorului" din
Prundu
Bârgăului a fost trecută, în cele
din
urmă, în administrarea cercului Bârgău
lui (1911), iar "scaldele şi ospătăria" de
la Anieş mai aduceau încă venit şi în
1918 fondului şcolar central1Y>.
In 1880 - venite, 74 240 florini şi 69 creiţari,
cheltuieli 71 869 florini, 13 creiţari
(Ibidem,
înv. 136, f. 18) ; 1890 - venite 75 509 florini şi
90 creiţari, cheltuieli 75 455 florini şi 73 ereitari (Ibidem, înv. 209, f. 1 şi 29).
l:?.'l Virgil Şotropa şi Nicolae Drăganu, op.
cit., p. 196.
129
16 000 florini în 1888 cu "interese de 5°'.,
şi 10 000 florini în 1898 (A.N.B. A.F.G.N., Registre, înv. 131. f. 51 şi 57).
no 10 754 florini în 1886 (Ibidem, f. 60).
131 3 500 florini
în 1892 (Ibidem, f. 95).
132 Ibidem, înv. 26/1890, f. 7.
t:n Ibidem, înv. 381, f. 19.
t:v. Ibidem, înv. 305/1915-1918, f. 193.

125

Ibidem, f. 53.
Ibidem, Registre, înv. 209, f. 16. Venitul
curent al fondului obţinut numai din valorificarea averilor proprii în acest an a fost de
15 453 florini. Ceilalţi bani proveneau din contribuţia celorlalte fonduri la administraţie şi
impozite, precum şi din venite extraordinare.
127
De pildă în 1862 venitele sale au fost de
55 368 florini şi 77 creiţari, iar cheltuielile de
51 085 florini v.a. (Ibidem, înv. 113, f. 14-34) ;
nG
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Situaţia materială a fondului s-a agravat din anul 1902, când, prin articolul
V de lege, s-a prevăzut "conversiunea tuturor datoriilor statului pe baza unui
împrumut nou în rentă de coroane cu
40fo". Cum fondul şcolar avea capitalizate în obligaţiuni de stat 1.606.500 coroane (coroana a fost introdusă în 1899),
reprezentând răscumpărarea regaliilor
pe care statul maghiar le datora fondului încă din 1888, acesta, împreună cu
cel de stipendii, pierdeau încă 35.000 coroane anual, după cum aprecia preşedin
tele fondurilor grănicereşti, Gherasim
Domide, în 1903 13.>_
Prin urmare, fondul şcolar central n-a
mai putut construi "convietui" pentru
gimnaziu şi cu atât mai mult nici -să înfiinţeze şcoala reală proiectată. Dimpotrivă, în anul 1890 şcolile primare superioare din Telciu, Zagra şi Sângeorz 136,
foste triviale, au fost închise, pentru ca
aceeaşi soartă să o aibă, în 1909, şi şco
lile similare din Monor şi Prundu Bârgăului, reducându-se, totodată, şi numă
rul învăţătorilor de la şcoala fundaţio
nală din Năsăud m, iar din 1897 nu mai
poate acorda pensii cadrelor didactice.
Este o perioadă în care pentru susţine
rea gimnaziului se fac împrumuturi repetate la fondul pădurilor exploatate cumulativ, conform legii din 1890. Salariile
profesorilor gimnaziali au fost sub nivelul celor de la şcolile de stat iar în timpul primului război mondial situaţia fondului s-a agravat şi mai mult, mai ales
că el a fost nevoit să dea un .,imprumut
de război" statului maghiar de o jumă
tate de milion de coroane 138.
Asemeni fondului şcolar central, Fondul de stipendii a cunoscut o evoluţie ce
i-a permis consolidarea bazei sale materiale şi sporirea capitalului. Confiscat în
1851 de fise, din el s-au făcut, începând
cu 1858, cheltuieli pentru întreţinerea
Preparandei din Năsăud, cifrate la 2.360
florini anual. Protestele repetate ale Comitetului administrativ în care se arăta

că fondul de stipendii reprezenta
proPrietatea "nedisputaveră" a celor 44 comune grănicereşti şi fiind destinat pentru burse şi ajutoare fiilor studioşi ai
acestor localităţi, nu poate contribui la
susţinerea unei instituţii de învăţământ
"provinciale" cum este preparandia, întrucât ea .,este pentru două dioceze greca-catolice" (a Albei Iulii şi Gherlei). "Nu
cu putinţă mirare - se arăta într-un
memoriu înaintat Guvernului din Pesta
în 1867 - putem vedea cum Inaltul Guberniu regiu al ţării, care are sânta misiune... ca averile comunele şi fundaţio
nale să nu se atace prin nimica şi să nu
se întrebuinţeze la alte scopuri afară de
menirea lor, nerespectând scopul amintitei meniri şi desele noastre proteste ...
mai pune spre sarcina fondului nostru de
stipendii şi spese noi" 139.
Ca moştenitor al celui de monture,
fondul de stipendii a intrat parţial în
posesia capitalului şi bunurile redate prin
autograful împărătesc din 1861. Comisia
separatoare a bunurilor nu i-a
redat
însă "terenul montan" de la Rodna pentru care s-a purtat un lung şi costisitor
proces. Prin contractul din martie 1872
s-a reglementat - după cum s-a putut
vedea - şi problema fondului de stipendii. Acestuia i se recunoştea dreptul de
arendă asupra terenului minier menţio
nat (redusă la muntele Crăciunel prin
hotărârea Comitetului administrativ din
14 iunie 1872), proprietatea asupra "Dosului Stânişoarei" şi "Poienii Rotunde".
Conform învoirii din 1865 cu localitatea
Coşna, în anul următor fondului i s-a
transpus în proprietate şi 1/3 din pădu
rile acestei comune.
Ulterior, pe seama fondului de stipendii s-au cumpărat mai multe bunuri imobiliare în Cârlibaba Transilvană. Această
localitate era situată pe terenul fondului
de stipendii (în Dosul Stânişoarei) şi era
locuită în majoritate de negrămceri (,.colonişti") care se îndeletniceau cu exploatarea lemnului şi plutăritul. Intre aceş-

Ibidem, înv. 39/1903, f. 7 şi 16.
Leon Scridon, Fondul de burse de la Nă
săud, Bistriţa, f.a., p. XIV-XV.
m A.N.B., A.F.G.N., Registre, înv. 42/19081911, f. 78.
138 Ibidem, înv. 43/1914-1918, f. 200.

13° Este vorba de salariul învăţătorului Vasile Petri, numit "definitiv" la această preparandie ; Memoriul a fost înaintat şi Guvernului
din Sibiu în 1866 (Ibidem, pach. CIXJA, dos.
1, f. 28-30). In anul 1868 preparandia a fost
muată la Gherla.
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ială,

tia şi fondul de stipendii s-au iscat numeroase neînţelegeri, fondul pretinzând
taxe sau răscumpărarea terenului ocupat. La insistenţele Ministerului de Interne de la Pesta, cele două părţi ajung
la o împăcare, concretizată prin semnarea unui "contract", aprobat de minister
şi de către împărat în 1872 fliO.
Potrivit acestei învoiri, fondul de stipendii a cedat coloniştilor 609 jugere şi
1219 stânjeni pătraţi teren intravilan.
Pentru terenul în folosinţă coloniştii plă
teau o taxă anuală de 50 creiţari pentru un juger pe an pentru restanţele din
1868-1872 (achitabile în 5 ani), iar începând cu 1873, 1 florin pentru un juger pe an. In 20 de ani fiecare colonist
işi putea însă răscumpăra terenul
în
folosinţă, preţul de răscumpărare pentru
întreaga suprafaţă s-a stabilit la 8 191
florini 141.
In interiorul acestui teren, fondul de
stipendii şi-a rezervat dreptul de proprietate asupra pământului pe care avea edificii (case de locuit pentru "vigilii" pă
durilor, moară de fierăstrău,
birturi)
sau destinat pentru depozite de buşteni
şi drumuri m.
In anul 1869, în locul "Lunea Măgurii"
din "Dosul Stânişoarei" s-au vândut lui
Anton şi Iosif de Mariensee peste 69 jugere de pădure, pe care noii proprietari
au ridicat mai multe construcţii pentru
"industria fierului ". In 18 77 terenul şi
edificiile au fost scoase la vânzare de
către erariul financiar în schimbul unor
datorii către el al proprietarilor, fondul
de stipendii cumpărând, prin licitaţie,
aceste bunuri cu 1 486 florini 143. Inainte,
in anul 1871, Fondul mai cumpărase, cu
1 000 florini, alte două clădiri în Cârlibaba Transilvană 144 . Capitalul fondului
era apreciat în 1875 la 250 000 florini
v.a., veniturile anuale aduse de acesta
fiind de circa 100/o din valoarea lui 145.
Cea mai importantă achiziţie imobiliară
a fondului de stipendii a fost, fără îndo-

domeniul din Ciceu Cristur. Decizia

cumpărării lui s-a luat în anul 1877 de
către comitetul administrativ, care a numit şi comisia (compusă din Ioachim Mureşanu, Toader Anton şi Elia Burduhos)
care să se ocupe de cumpărarea şi arendarea domeniului respectiv 116. Apreciat
de comisie ca rentabil şi cu surse sisu-

re de venituri, compus din terenuri arabile, fânaţe, păşuni şi păduri în suprafaţă de 778 jugere şi 904 stânjeni pă
traţi 14i, cu edificii pentru crâşmărit şi
morărit, el a fost cumpărat cu preţul de
61 060 florini v.a. 118, aprobat apoi de
către Ministerul de Culte şi Instrucţiuni
Publice şi de către împărat la 23 octombrie 1878 Wl. O ultimă achiziţie a fondului a fost în anul 1890, când a cumpărat
o casă cu grădină la Năsăud 150.
Pentru procurarea banilor necesari noilor achiziţii de bunuri, fondul de stipendii a fost nevoit să vândă mai multe
parcele de pădure din muntele "Dosul
Stânişoarei" : cea din 1869 amintită
mai sus - apoi 700 jugere lui Mendel
Rubin în 1875 151 şi aproape 65 jugere
lui Leo Drach în 1882 152.
In perioada de maximă consolidare a
sa, fondul de stipendii avea "realităţi" în
următoarele localităţi din fostul district
năsăudean şi din afara acestuia :
1. Rodna - arenda muntelui
,,Cră
ciunel".
2. Valea Vinului - "scaldele minerale" şi o "ospătărie", amenajate aiCI pe
un teren în care se situau casele a patru familii "de băieşi", desdăunate, în
1878, cu 1 700 florini pentru mutare&.
gospodăriilor 153 ;

3. Cârlibaba - terenuri intravilane cu
edificii pentru practicarea "regalelor"
(crâşmărit, morărit), locuinţe şi terenuri
extravilane constând din păşuni, păduri
de aproape 9 000 jugere.
4. Coşna - 1/3 din pădurile comunale
(peste 930 jugere) şi 8 "fireze".
Ibidem, Registre, înv. 14, f. 10.
m Ibidem, pach. CCXLIV, dos. 4, f. 37.
tr.a Ibidem, Registre, înv. 13, f. 177.
tr.9 Ibidem, înv. 15, f. 1.
t50 Ibidem, înv. 224, f. 1.
m Ibidem, înv. 15, f. 42.
152 Ibidem, înv. 18, f. 45.
t53 Ibidem, inv. 14, f. 33-34.

146

Ibidem,
m Ibidem,
m Ibidem.
143 Ibidem,
1
~ Ibidem,
14 5 Ibidem,

IMJ

pach. CCXXXVIII/A. dos. 4, f. 37.
f. 65.
f. 66--67.

!nv. 307, f. 7.
pach. CCXXXVIII/A,

dos.

3,

f. 2.
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5. Cristur-Ciceu - un domeniu format din terenuri intravilane cu edificii
(moară, crâşmă, case de locuit) şi extravilane (păşuni, fânaţe, păduri) ;
6. Năsăud - casă cu grădină şi curte
cumpărate în 1890 ;
O parte din aceste bunuri se administra_u în regie proprie de către comisih
administrativă a fondurilor, iar cele ma:
multe dintre ele erau arendate prin licitaţie publică. Ofertele de arendare, precum şi vânzările de bunuri ale fondurilor grănicereşti trebuiau făcute publice
pentru licitare prin anunţarea lor într-un
ziar de largă ciculaţie din Tansilvania.
Alături de venitele obişnuite din valorificarea bunurilor enumerate mai sus o
importantă sursă de alimentare a fondului . a reprezentat-o dobânzile !după capitalurile plasate spre "fructificare" în
obligaţiuni de stat şi private sau în active
la bănci. In anul 1877, bunăoară, fond_ul
de stipendii încasa ca "interese" după cei
107 629 florini, capitalizaţi în anul anterior, 4 836 florini 1G't_
Spre deosebire de fondul şcolar central, cel de stipendii a cunoscut o mai
mare stabilitate materială ·până în 1918.
In anul 1U77 veniturile curate ale fondului au fost de 6 166 florini, iar cheltuielile de 4 343 florini şi 85 creiţari 1ii.l,
urmând ca odată cu achiziţionarea domeniului din Ciceu-Cristur şi valorificarea superioară a celorlalte izvoare de
venituri ele să crească simtitor chiar dacă au cunoscut şi fluctuaţii : 32 308 florini şi 21 creiţari în 1879 Jiili, 65 484 florini şi 79 creiţari în 1836 157, 35 780 florini şi 6 creiţari în 1891 I:JI'l, 49 918 coroane şi 94 fileri în 1899 159 , 156 749 coroane şi 61 fileri în 1905 160, 244 410 coroane şi 94 fileri în 1910 161 şi 97 518 coroane şi 68 fileri în 1918 162_

Cheltuielile fondului n-au atins nivelul veniturilor cu excepţia doar a anilor
1911-1918. Spre a putea face mai uşor
o comparaţie între venituri şi cheltuieli
redăm acestea din urmă pentru aceeaşi
ani în care am prezentat şi veniturile :
30 681 florini şi 46 creiţari în 1879 163,
54 269 florini şi 54 creiţari în 1886 164,
33 152 florini şi 71 creiţari în 1891 165,
49 889 coroane şi 57 fileri în 1899 166,
156 657 coroane si 70 fileri în 1905 167
241 363 coroane Şi 15 fileri în 191 O 168 şi
97 518 coroane şi 68 fileri în 1918 169_
Cheltuielile fondului de stipendii constau în plata burselor şi ajutoarelor descendenţilor de grăniceri ce urmau şcoli
superioare, medii şi de meserii desemnaţi pe bază de concurs (cea. 1/3 din veniturile anuale ale acestora), în acoperirea costurilor cu paza şi întreţinerea
pădurilor, a edificiilor şi a altor bunuri
ale acestuia, în contribuţia-parte ("tangenta") la salariile angajaţiilor de la comisia administrativă şi la crearea fondurilor speciale (de convict, de rezervă,
de pensii), în spe7.e de cancelarie şi de
apărare a intereselor fondului în diverse
procese, etc.
Intocmai ca şi cel şcolar central. fondul de stipendii a primit o grea lo~itură
materială prin răscumpărarea dreptului
de cârciumărit de către stat în 1B88
răscumpărare plătită în mare parte î~
obligaţiuni şi a căror dobândă s-a redus
în 1902. Alte dificultăţi au fost create de
impunerea de către guvern a noilor statute de administrare a fondurilor în 1889
'ale căror prevederi veneau în totală
contradicţie cu dispoziţiile testamentare
ale fondatorilor Instrumentului fundaţi
onal şi atentau la "dreptul exclusiv de
proprietate a comuniunilor grănicereşti"
asupra celor două fonduri, precum şi la
cel "de liberă administrare" t7o_
Presiunile asupra fondului de stioendii
s-au înteţit din anul 1892 când c~mite-

m Ibidem, pach. CCXXXIII, dos. 4. f. 44.
Ibidem.
156 Ibidem, pach. V, dos. 3, f. 14.
15i Ibidem, Registre, înv. 22, f. 3.
158 Ibidem, înv. 224, f. 1. Prin răscumpăra
rea regaliilor de către stat şi fondul de stipendii a pierdut importante venituri după anul
1888.
,,,u Ibidem, înv. 269, f. 1.
1oo Ibidem, înv. 283, f. 97-98.
161 Ibidem, f. 232-233.
162 Ibidem, înv. 298, f. 213-214.
155

'''3

Ibi.dem, înv. 130, f. 11.
Ibidem, înv. 22, f. 3.
H'• Ibidem, înv. 224, f. 1.
too Ibidem, înv. 269, f. 1.
7
lti Ibidem, înv. 283, f. 97-98.
ttiti Ibidem, f. 232-233.
169 Ibidem, inv. 293, f. 213-214.
l70 Ibidem, pach. CLXXVIII/A, dos. 1, f. 81.
tti'<
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altor bunuri ale fondurilor grănicereşti
din V alea Someşului şi Bârgăului, însă
comitetul se opune oricărei tentative 176.
Noi furtuni se abat asupra fondului de
stipendii în primii ani ai secolului nostru. In anul 1904 trei tineri maghiari din
Rodna au solicitat burse din acest fond,
comitetul respingându-le cererile pe motivul, întemeiat, că nu sunt descendenţi
de grăniceri. Guvernul de la Budapesta
.tl reacţionat cu duritate prin respingerea proiectelor de buget ale fondului de
stipendii pe anii 1904 şi 1905 17i şi prin
sistarea plăţii burselor şi a ajutoarelor
pentru tinerii îndreptăţiţi, situaţie ce a
durat până în anul 1913, când după nenumărate memorii şi audienţe la forurile
guvernamentale d<: la Budapesta, s-a acceptat, în sfârşit, reluarea achitării burselor restante şi a celor curente 1i8. Răz
boiul mondial a agravat situaţia fondului încât unele stipendii restante nu s-au
putut plăti decât după anul 1918.
După cum s-a afirmat mai sus,
1~
desfiinţarea instituţiei militare Fondurile
şcolare comunale au
beneficiat - din
partea reprezentanţilor comunelor grăni
cereşti de aceeaşi destinaţie ca pe
timpul regimentului : susţinerea şcolilor
primare nationale româneşti din cele 44
de comune foste confiniare. Capitalul lor,
însumând 25 457 florini şi 66 creiţari,
pretins de către fise, a rămas, în cele
din urmă, în aid.ministrarea comunelor,
numai că aceasta a fost pusă sub supra~
vegherea organelor politice.
Deşi, prin rezoluţia imperială din august 1861, se restituia capitalul fondu~
1ilor şcolare comunale, între 1851-1864
acestea n-au beneficiat de dobânzile cuvenite după fondurile capitalizate în obligaţiuni de
stat, generându-se astfel,
mari greutăţi întreţinerii şcolilor primare.
Abia în anul 1865 s-a dispus atribuirea "intereselor" restante după venitele
din dreptul de cârciumărit capitalizate,
ele încasându-se însă în anul următor

tul administrativ a luat decizia vinderii
domeniului de la Ciceu Cristur. Vânzarea
a fost aprobată, în principiu, de Ministerul Cultelor şi Instrucţiunilor Publice,
dar preţul de la care pornea licitaţia stabilit de minister era de 80 000 florini,
cu 20 000 mai puţin decât cel propus de
comitet 171. Prin urmare acesta amână
vânzarea şi în urma unor dezbateri furtunoase ea este anulată la 12 mai 1893 172.
Totuşi, în iulie 1893 ministerul
decide
vinderea forţată a domeniului cu 80 000
florini, hotărâre ce nu poate fi atacată,
şi, prin
urmare, "fişpanul" comitatului
Bistriţa-Năsăud publică licitaţia
pentru
vânzare 173 . lntrucât comitetul fondurilor
refuză organizarea licitaţiei, comitele suprem Bethlen Păi ordonă, în calitate "de
inspector al fondurilor" (titlu neprevăzut
în statute), judecătoriei Beclean punerea
,.la licitaţie a bunului din Cristur" m. La
acţiunea de licitare anunţată pentru 12
ianuarie 1894, a participat în numele
.,erarului regiu" însuşi "fişpanul" Bethlen.
In urma unei fructuoase colaborări între fruntaşii români, domeniul a fost adjudecat cu 90 000 florini şi un creiţar,
de către Iuliu Coroianu, cu rezerva aprobării împăratului ti.>, care, după
intervenţii totuşi nu sosise. Yn anul următor,
acelaşi minister încearcă iarăşi vânzarea
domeniului de la Cristur, precum şi a
171

pach. CIX, dos. 5, f. 41--42.
1894, p. 2.
Din vara anului 1892 presa maghiară vehicula
ideea colonizării domeniului de la Ciceu Cristur cu 60 de fa.-tilii de secui şi ceangăi (Ibidem).
Ibidem

In

"Gaze~ Transilvaniei", nr. 25,

173
174

Ibidem, p. 3.
Cuprins de amărăc.iune şi revoltă, sub titlul Afacerea de la Crtstur şi năsăudenii, un

corespondent al "Gazetei Transilvaniei" scria la
1/13 februarie, următoarele : "Finitu-sa. Inţe
legem că s-a finit cu bunul de la Cristuru al
fondului de stipendii, proprietate nedisputabilă
a foştilor grăniceri din fostul district al Nă
săudului. Acest bun, azi nu mai este avere
grăniţerească, a pus-o sub dobă guvernul maghiar, in contra concluselor comitetului administrativ şi in mânia protestelor adresate pe
cale telegrafică ministrului - preşedinte Weke:le de către 44 comune ~rrănicereşti, ca proprretate a bunului de la Cristur. Va să zică.
azi în Transilvania nici chiar averea privată
nu e sigură dacă averea e românească, dedicată
spre scopuri de cultură românească şi dacă statul a găsit-o potrivită să colonizeze pe ea sP.cui
şi ceangăi" (ldem, nr. 24, 1893, p. 2).
175 Idem, nr. 27, 1894, p. 2.

A.N.B., A.F.G.N., Registre, inv. 32, f. 15-16.
m Ibidem, înv. 40, f. 8 şi 33.

176

178 In acest an s-au plătit o parte din bur·
sele restante, începând cu anul 1904 şi cele cu·
rente in sumă de 24 478 coroane şi 91 fileri,
faţă de 30 000 coroane cât erau cuprinse în buget. (Ibidem, înv. 298. f. 75).
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in valoare de 14 528 florini

şi

99 crei-

în iunie 1880 Comitetul fondurilor şcolar~
centrale şi de stipendii - administratorul acestora - a cerut .,învoiala" senatelor confesionale comunale pentru "transformarea banilor în proprietăţi" 186. Prin
urmare pe seama fondurilor şcolare co..,
munale s-au cumpărat mai multe bunuri
imobiliare, •fapt ce a permis depăşirea
unor greutăţi materiale pricinuite de răs
cumpărarea dreptului de cârciumărit de
către statul maghiar în 1888.
Venitele
anuale ale acestor fonduri au fost în general ascendente, permiţând acoperirea
tuturor cheltuielilor făcute cu întreţine
rea şcolilor primare româneşti 187.
În anul 1886, din ordinul comitelui
suprem, Desideriu Banffy, al comitatului Bistriţa-Năsăud, administrarea fondurilor şcolare confesionale comunale a
fost separată de cea a fondurilor şcolare
centrale şi de stipendii şi ele au fost
predate ordinariatelor confesionale : cele
greco-orientale celui episcopal din Sibiu,
iar cele greco-catolice Ordinatoriatului
episcopal al Gherlei 188. Acestea din urmă
s-au administrat la Năsăud de un consiliu compus din 8 membri numiţi de
episcopul Gherlei 189.
Din aceste fond:uri se făceau plăţile
salariilor învăţătorilor şi ale cateheţilor,
se procurau cărţile şi rechizitele şcolare
şi se purtau toate spesele pentru într~
ţinerea şi încălzirea edificiilor
şcolare.
Acest sprijin dat învăţământului primar
românesc a permis ca fiecare comună

ţari 179.

Prin ordinul ministerial din 22 martie
1858 s-a decis ca fondurile şcolare comunale să fie reglementate după apar~
tenenţa confesională. Prin urmare, fondurile şcolare din localităţile greco-cato..:
lice din Valea Someşului, Budacului şi
Şieului au fost subordonate Ordinariatu...:
lui greco-catolic de Gherla, iar cele din
6 comune ortodoxe din Valea Bârgăului
(Prund, Bistrita, Suseni, Mijloceni, Jo..:
seni şi Rusu Bârgăului) celui ortodox al
Episcopiei Sibiului, ambele
schimbându-şi acum şi denumirea în Fonduri confesionale greco-catolice şi, respectiv, în
Fonduri confesionale greco-orientale 180.
Până în anul 1867, administrarea acestor fonduri s-a făcut în comune. Defi...;
cienţele constatate în administrarea lor~
a determinat conducerea fondurilor gră
nicereşti năsăudene să dispună, la 15 de.:.
cembrie 1861, concentrarea lor la Năsă
ud. In februarie 1867, 31 de localităţi
foste confiniare şi-au exprimat opţiunea
în acest sens 181. concentrarea efectivă a
fondurilor comU:nale şi .,ţinerea raţiuni
lor" lor de către Comisia administrativă
a fondurilor grănicereşti
realizându-se
însă abia în 1876 182.
In anul 1872 s-a hotărât ca în fondu~
rile şcolare comunale să intre 1/8 din
veniturile regaliere ale fiecărei localităţi
grănicereşti 183, iar în 1854 şi o parte din
arenda încasată pentru pădurea din mun.;..
tele "Dosul Poienii Rotunde" 184. In anul
1875, Alexandru Bohăţel aprecia capita:..
lul acestor fonduri la 160 000 florini 185 •
Intocmai ca şi celelalte fonduri grăni
cereşti, o sursă importantă de venituri
a fondurilor şcolare comunale a constituit-o dobânzile pentru banii capitalizaţi
in obligaţiuni de stat sau depuşi la .,casele de păstrare". Intrucât "banii stau
cu mult mai siguri investiţi în bunuri",

186
187

Ibidem

pach. XCV, dos. 4, f. 92-93.

Redăm: spre exemplificare, venitele şi

cheltuielile acestor fonduri pe 4 ani : 1882, venite 36 837 florini şi 58 creiţari, cheltuieli 33 351
florini şi 41 creiţari (Ibidem, Registre, înv. 149,
f. 18) ; 1888 venite 36 569 florini şi 25 creiţari,
cheltuieli 34 497 florini şi 69 creiţari (Ibidem.
înv. 292, f. 32). Din 1886, 5 fonduri şcolare comunale (greco-orientale) din localităţile bârgă
uane (Prund, Bistriţa, Suseni, Joseni şi Rusu),
au fost administrate de către Ordinariatul Episcopiei Ortodoxe din Sibiu, venitele acestora ne-,
fiind incluse aici, iar cel din Mijlocenii Bârgău
lui, devenit greco-catolic, a fost administrat la
Ni;isăud ; 1904, venite 12 365 coroane şi 1 filer.
cheltuieli 113 870 coroane şi 83 fileri (Ibidem,
înv. 284, f. 1-48) ; 1916, venite 161 623 coroane
şi 6 fileri. cheltuieli 104 065 coroane (Ibidem,
înv. 307, f. 3-36).
188 Virgil Şotropa şi Nicolae Drăganu, op. cit.,

m Ibidem, înv. 118, f. 5.
tso Virgil Şotropa şi Nicolae Drăganu, o:p. cit ..
p. 95.
181 A.N.B., A.F.G.N., Registre, înv. 3, f. 10.
18~ Virgil Şotropa şi Nicolae Drăganu, op. cit.,
p. 96-97.
1s:1 A.N.B., A.F.G.N.,
pach. CIX(A, dos. :l.
f. 24
IW. Florian Porcius, op. cit., p. 36.
18; A.N.B., A.F.G.N.,
pach. CCXXXVIII/A.
dos. 3, f. 2.

p. 9.
184

Ibidem. o. 97.
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fostă grănicerească să aibă şcoala e1, mcât, în 1865, în districtul Năsăudului erau
46 şcoli primare cu 52 învăţători 190.
După cum s-a putut constata, fondurile grănicereşti năsăudene s-au creat la
iniţiativa administraţiei militare, dar prin
sacrificiile materiale 'ale obştei româneşti
din cele 44 de comune confiniare. Pe
timpul fiinţării regimentului ele au avut,
cu preponderenţă, o destinaţie administrativ-militară, doar o mică parte a lor
fiind folosite în interesul învăţământului.
Faptul ce merită atenţie este acela că,
spre deosebire de alte comunităţi (secuii
de pildă) la desfiinţarea instituţiei miii-

tare năsăudene localităţile grănicereşti
au respins ideea împărţirii acestor bunuri
între ele, dându-le o destinatie nobilă
printr-o administraţie comună : luminarea
poporului prin şcoală. Se remarcă, de
asemenea, acerbia cu care foştii grăniceri
au luptat pentru obţinerea averilor gră
nicereşti răpite samavolnic de către
o
administraţie civilă hrăpăreaţă ce a înlocuit-o pe cea militară, ca şi preocuparea constantă a administraţiei fondurilor
grănicereşti năsăudene pentru
sporirea
şi consolidarea materială
a fondurilor
şcolare centrale, de stipendii şi a celor
şcolare
comunale, înlesnind, în acest
chip, accesul la învăţătura de toate gradele a păturii de jos, act de mare rea~
lism în discernerea priorităţilor marilor
nevoi ale neamului românesc din Transilvania.

190 Şerban Polverejan, Contribuţii statistice
privind şcolile româneşti din Tra~tSilvania în a
doua ;umătate a secolului al XIX-lea. în Cumidava. II. 1968. anexa IV.

LA CRJ!:ATION ET L'J!:VOLUTION DES FONDS DES GARDES DE LA RJ!:GION DE NASAUD

FRONTI~RES

une lutte d'une decennie avec les autorites firancieres autrichiennes, les anciens gardes frontieres ont obtenu la reconnaissance par
l'empereur de leurs droits de propriete sur les
fonds et leurs sources de revenus.
Un acte d'importance majeure pour l'evolution et la destination de ces fonds a ete represente par "1' Accord" des communes conclu en
1861 et 1862 par lequel le fonds de provente
change sa denomination en Fonds scolaire central, destine a gerer les ecoles roumaines, comme auparavant, ou l'on ajoute aussi un lycee
roumain a Năsăud (fonde en 1863). Le fonds
de monture s'appelait Fonds de bourses, attribue pour des bourses aux fils des gardes frontieres et a leurs descendants qui suivaient
des cours dans des ecoles superieures on de
R1etiers.
L'auteur presente ensuite l'evolution materielle et les revenus reunis de ces deux fonds,
ainsi que les fonds scolaires locaux (destines
aux ecoles primaires des 44 communes) jusqu
en 1918.

L'auteur presente la creation des fonds de
provente et de monture scolaires communaux,

en indiquant leurs sources de revenus tout
comRle destination. L'auteur montre que les
deux premiers fonds ont ·constitue une propriete commune des quarante - quatre localites de frontieres.
Quand le regiment de Năsăud a ete dissous
(1851), les representants des communes environnantes ont pris une decision d'une importance majeure concernant l'avenir de l'enseignement de cette zone, dans le sens qu'ils ont
dispose que les fonds de provente et de monture ne se divisent pas entre ces communes,
mais qu'ils soient geres d'une maniere cumulative, en leur attribuant une destination scolaire. Mais une fois l'administrattion civile introduite a la place de l'administration militaire, la nouvelle administration a reclame aussi
les fonds sus - mentionnes, bien que ceux ci aient constitue la propriete indiscutable des
anciens grades - frontieres roumains. Apres
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